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ప్రస్తావన 
ఆచార్య పోణంగి శ్రీ, రామ అప్పారావుగారు సుప్రసిద్ధ పండితులు, పరిశోధకులున్ను, 

అంతేగాక వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విద్యాసాంస్కృతక శాఖల్లో వివిధ పదవులను 

అలంకరించి పరిపాలనాదక్షులుగా పేరు గడించారు. విదేశపర్యటనలు కూడ జరిపి 

విశేషానుభవాన్ని గడించారు. వారు తెలుగు నాటక సాహి త్యాన్ని గురించి పరిశోధన చేసి 

పిహెచ్ .డి.పట్టం పొందడమేగాక భరతుని నాట్యశాస్తాన్ని తెలుగులో అనువదించిన ఉత్తమ 

|గంథకర్త. పలు సాహిత్య (పృక్రియల్గొను వారు ఎన్నో (గంథాలు రచించినారు. 

“హైదరాబాదు కేంద విశ్వవిద్యాల యంలో సృత్యశాఖకు రూపకల్పన చేసినారు. అన్నింటికన్న 

మించి వారు ఇప్పుడు తెలుగు విశ్వ విద్యాలయంలో విలీనమైన అంతర్జాతీయ తెలుగు 

కేందానికి డైరెక్టరుగా కూడ వ్యవహరించినారు. 

డో! అప్పారావుగారు ఇటీవల చతుర్విధ అభినయాలకు వివరణతో కూడిన 

న్యాఖ్యానం చేసినారు. వాటిలో ఈ 'సాత్తికాధభియనంీ మొదటిది. చతుర్విధ 

అదినయాలలో “సాత్త్విక అభీనయానికీ విశిష్ట, స్ట్థానమున్నది, న ఎలా విద్యార్థులకు 

'సొత్తికాభినయం' గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇప్పటివరకు మనకు తెలగులో (పొమాణిక 

(గ్రంథాలు లేవు. ఆలోటును తీర్చడానికి డా! అప్పారావుగారు ఈ కృషీ చేసినారు. 

(ప్రధానంగా భరతుని వాట్యశాస్తంలోని అంశాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఇతర లొక్షణీకులు 

చెప్పిన విషయాల్నికూడ దృష్టిలో పెట్టుకొని అనసరమున్నచోట వాటిని ఉదాహరిస్తూ 

“సాత్తికాభినయంి గురించి (ప్రానూణీకమైన పద్ధతిలో డా! అప్పారావుగారు ఈ (గ్రంథాన్ని 

సిద్ధం చేసినారు. దానిని సూ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం సక్షాన (పకటించుకునే అవకాశం 

కల్పించినందుకు డా! అప్పారావుగారికీ కృతజ్ఞతలు, ఇట్లా మున్ముందు ఇతర 

అభినయాలను గురించి వివరించే (గ్రంథాలను కూడా త్వరలో (పచురించాలని నూ 

యోచన, పూ ఈ కృషిని పాఠకులు ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. 

ఆచార్య పేర్వారం జగన్నాధం 
అంగీరస మహాశినరాి ఉపాధ్యక్షులు 
19-2-1993 తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 



ర్తి 
జల 

బజ్జి 

పితరౌ జగతః పితరౌ వందే! 

1983 లో ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక వ్యవహారాలశాఖ డైరక్టర్గా పదవీ 
విరమణ చేసిన తరువాత నా సాహిత్య వ్యాసంగం నృత్యకళకు పూర్తిగా అంకితమైంది. 

వంది కేశ్వర ప్రణీతమైన “అభినయ దర్భణము'నకు ప్రతి పదార్థ-తాత్పర్య-టీకా 
సహితమైన నా తెలుగు అనువాదం 1987లో ముద్రింపబడింది. “నాట్యశాస్త్రం : 
విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనం” అనే నా పరిశోధాత్మక రచన 1988 లో ముద్రిం 
పబడింది (దిని ఆంగ్లానువాదం 1969 లోనే ముద్రణ భాగ్యం పొందింది). 
ఈ రెండు (గ్రంథాల ముద్రణకు (పేరకులు శ్రీ గరిమెళ్ళ రామమూర్తిగారు, 

. డా. వెంపటి చినసత్యంగారు; ఆర్థిక సహాయంచేసిన వారు శ్రీ బి.వియస్,యస్, 
మణిగారు. 

- 1986 సెప్టెంబర్లో కేంద (ప్రభుత్య నొంస్క ఎళిక వ్యవహారాలశాఖవారు నొకు 
స్కాలర్షిప్ మంజూరుచేశారు - చతుర్విధాభినయాల పై పరిశోధనచే సి, స్వతంత్ర 
(గ్రంథం వ్రాయటానికి ఈ కృషి నాలుగు నెలలుపాటు సాగింది. ఇంతలో 1987 
జనవరి నుంచి యు.జి.సి. వారు నా పరిశోధనకు ఆర్థికనహాయం అందించటానికి 
అంగీకరించివారు. అందుచేత కేంద్రప్రభుత్వం వారి న్కాలర్ షీప్ను విడిచిపెట్టి, 
యుజిసి నారి ఆర్థికసహాయాన్ని స్వీకరించాను; ఈ కృషి 1988 జూలై వరకు 
సొగింది. ఈ సమయంలో 'ఆంగికాభినయంి మీది రచన పూర్తి చేశాను. (ఇది 
మ్యుదణలో సుమారు 1200 పుటలు ఉంటుంది), 

నా అభినయదర్పణ అనువాదం . చూసిన ఆచార్య టీ, దొణప్ప (నాటి 
తెలుగు విశ్వవీణ్యాలయం వైస్ఛాన్సలర్) గారు 400 శ్లోకాలతో సంక్లిష్టంగా ఉన్న 
“భరతరసప్రకరణము”ను కూడా అట్లాగే ప్రతిప్రదార్థ-తాత్సర్య-టీకా సహీతంగా అమవదించటం ఆవశ్యకమవి సూచించినారు. వెంటనే అందుకు పూనుకొని, ఆ 

. 88 జాలైనుంచి కేళడ (హైదరాబాదు) విశ్వవిద్యాలయంలో డ“కఃrం- 
ink Naidu School (=S.N. Schoal) of Performing Arts, Fine Arts and 
ot mncation” ప్రారంభించాలని వ్యర్ణయించారు , వైస్ఛాన్సలర్ ఆచార్య భద్రి రాజా కృష్ణమూర్తిగారు. “ప్రొఫెసర్ అండ్ కో-ఆర్లివేటరొగా బాధ్యత స్వీకరించి 

FEE శకటం! 

SN, Shoal. మ: ప్టాషించథల సినదిగా ఆచార్య కృష్ణమూర్తి గారు కోరినారు, 
vi [| 



ఆనందంతో, కృతజ్ఞతా పూర్వకంగా, నేను అంగీకారం తెలిసినప్పుడు, “మనసి 
గురువుగారు ఆచార్య పింగళి లక్షీ కాంతంగారు రిటైర్ అయిన 12 సంవత్సరాలకు 
గాని శ్రీవేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రొఫెసర్ కొలేదు, రిటైర్ ఆయిన 

అయిదు సంవత్సరాలకే మీరు ప్రొఫెసర్ అవుతున్నారని ఛలోక్తి కూడా 
నిసిరినారు సతీర్ణ్యులైన ఆచార్య కృష్ణమూర్తిగారు. 

1988 జూలై 21 తేదీన 5.2. 501001 ప్రారంభోత్సవం జరిపించాను. 
ఆంధ్రప్రదేశ్లో సుమారు 37 సంవత్సరాలు పనిచేసి, వివిధములైన సదవులను 
నిర్వహించాను. ఆ సమయంలో చాలా (క్రొత్తసంస్థలను స్థాపించే సదవకాశాలు 
నాకు కలిగాయి. అట్టాగే ఈ 5.2/.5య001 ను స్తాసించే సదవకాశం కూడొ 
నాకు లభించటం నొ అదృష్టం. ఆచార్య కృష్ణమూర్తిగారి నిత్య పర్యవేక్షణలో, 
ఆచార్య ఆర్.వి.ఆర్, చంద్రశేఖరరావు (నాడు డీన్-ఇన్ -ఛార్జి గారి సహకారంతో 
ఈసారి కూడా నాకృషిలో విజయం పొందాను, 

ఎన్.ఎన్. స్కూలులో, నృత్యవిభాగంలో ఎమ్.ఏ, మొదటి సంవత్సరం 
విద్యార్థులకు ఆంగికాభినయము'ను గూర్చి. రెండవ సంవత్సరం నిద్యార్జులకు 

'పొత్త్వికాభినయము'ను గూర్చి సొఠం చెప్పవలసి ఉన్నది. నేను ఈ బాధ్యతను 
చేపట్టి 1988-89 సంవత్సరంలో ఎమ్.ఏ. మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు 
'ఆంగికాభినయం' బోధించాను; ఇందుకు నేను రచించిన 'ఆంగికొభినయలం పూర్తిగా 
ఉపయోగపడింది. 1989-90 సంవత్సరలో రెండన సంవత్సరం విద్యార్థులకు 
'సొత్త్వికాభినయం' పాఠం చెప్పాలి. ఇంతలో తెలుగు నిశ్వవిద్యాలయంవారు ఎమ్,ఏ. 
కూచిపూడి నృత్యవిభాగం ప్రారంభించారు. ఆయితే ఎమ్.ఏ. స్థాయికి సంక్షిప్తంగా 
ఉన్న భరతరసపకరణం మాత్రం చాలదనిసించింది. అందుచేత 'సాత్తి కాభినయం' 
ఆనే పేరుతో మరల రచన ప్రారంభించి, పూర్తిచేశాను. 

ఆంగికాభినయం, పొత్తి (కాభినయం రచనలకు ((ఉరకులైన కేంద్ర ప్రభుత్వ 
సోంస్క ఎలక  న్యనహారాలశాఖవారికిి యు.జి.సి, వారికి, ఆచార్య భద్రిరాజు 

కృష్ణమూర్తిగారికి నా హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఈ రచనలకు (ప్రథమ 
శోతలైన మూ విద్యార్థినీ విద్యార్థులకు శుభాశీస్సులు. 

సొత్త్వికాభినయంయొక్క స్వరూస స్వభావాలను, [గ్రంథ (ప్రమేయమును 
ప్రథను (ప్రకరణంలో నినరించాను. ఈ పొత్త్వికాభినయ రచనలో నాకు 
ప్రధానంగా తోడ్పడిన గ్రంథాలు : నొట్యశాస్త్రం, ధ్వన్యాలోకం, దశరూపకం, 
సంగీతరత్నాకరం, శృంగారప్రకాశం, సాహిత్యదర్శణం, (పతాపరుదయశోభూషణం, 
భావప్రకాశనం, రసార్గవసుధాకరం, రసమంజరి, రసతరంగిణి, శృంగారమంజరి, 

f 



భరతరస(ప్రకరణం. అయితే, నాట్యశాస్త్రం తక్కిన గ్రంథాలన్నింటికి wa అం 
అట్టాగే నా రచనకు కూడా నాట్యశాస్త్రమే ఆధారగ్రంథం. కాని, నాట్యశాస్త్రంలో 
సాత్త్వికాభినయానికి సంబంధించిన అంశాలు అన్నీ ఒక్కచోట లేవు. సందర్భాను 
పారంగా ఆయా అంశాలు ఆయా అధ్యాయాలలో వేరువేరుగా వివరింపబడినది; 
వీటిని అన్నింటిని ఒక క్రమపద్దతిలో విశ్లేషించటం ప్రథమ కర్తవ్య మైనది. తరునాతి 
రచనలలో ఆయా అంశాలు కొంత విపులీకరింప బడినవి; కొన్ని గంథాలలో క్రొత్త 
విషయాలు చేర్చబడినవి. ఉదా: భరతముని - విభావంలో భేదాలను చెప్పలేదు. కాని, 
తరువాతివారు ఆలంబనం, ఉద్దీపనం అనే భేదాలను విభావానికి చెప్పారు. ఈ 
విభజన కాల్పనికమని అభినవగుప్పుడు (తోసి పుచ్చినప్పటికీ, అర్వాచీనులందరూ ఈ 
విభజనను అంగీకరించినారు. ఆయీ అంశములన్నింటిని సమన్వయం చేయవలసి 
ఉన్నది. 

భారతీయ అలంకారశాస్త గ్రంథాలన్నీ సంస్కృృతభాషలో ఉన్నవి. రాజ 
శేఖరుని కావ్యమీమాంస తప్ప తక్కినవన్నీ శ్లోకరూపంలో ఉన్నవని చెప్పవచ్చు, 
ఈ కారణాలవల్ల ఈ శాస్త్రాలు విద్యార్థులకు, నృత్యాచార్యులకు కూడా అందుబా 
టులో లేవనటం సత్యదూరం కాజాలదు. భరతముని నాట్యశాస్త్రమును తెలుగు 
వచవములోనికి అనువదించి, కొంతవరకు ఈ లోటును తీర్చటంలో కృతకృత్యు 
డవయ్యాను. కాని, మూలంలోని శ్లోకాలు కూడా పూర్తిగా ఇచ్చి ఉంటే మరింత 
బాగుండేదని కొందరు సూచించినారు. అంతమాత్రం సరిపోదు, మూలక్ల్టోకాలకు 
ప్రతిపదార్ధ, తాత్పర్యాలు రెండూ ఉండాలని కొందరభిప్రాయ పడినారు. ఈ 
రెండింటికితోడు, పూర్వాపర సమన్వయం చేసే 'టీక కూడా ఉండాలని నాకు 
తోచింది. ఆయీ సూచనలను దృష్టిలో పెట్టుకొని, మూలశ్లోకాలు ఇస్తూ, 
వాటికీ ప్రతిపదార్ధ-తాత్సర్య-టీకలు వాసి, నందికేశ్వరుని 'అభినయదర్భణం' 1988 లో ప్రచురించానూ- శ్రీ 'బివియస్.యస్. మణిగారు ఉదోరంగో అందించిన 
ఆర్థికపహాయంతో. ఇది విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు చాలా ఉపయోగకరంగా _ఉన్నదచే (ప్రశంస పొందింది. ముఖ్యంగా నాట్యశాస్త్ర, శ్లోకాలను ఉదాహరించినప్పుడు ఇదే పద్ధతిని ఈ రచనలో కూడా. అవలంబించాను. 

ఇకొగా, డ్రతిఅంశమునకు నాట్యశాస్త్రంనుంచి ఎన్నిక చేసిన వచనం లేదా కోక . పేర్కొంటూ, వాటికీ తొలుత ప్రతిపదార్థం, తరువాత తాత్తర్యం, పిమ్మట ఇ లము ఆయా అంశాల. పూర్యాపర సమన్నయ _పూర్వకాలైన విశే 
షౌంశములతో కూడి - ఉంటుంది టీకి. నాట్యశాస్త్రంలో లేవి కొత్త అంశాలను నిశదీకరించినప్పుడు, వాటివి విశదీకరించిన (గ్రంథాలలోని శ్లోకాలను. ఎన్నికచేసి 
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బబథంగా వివరించాను. ఉదాహరణ శ్లోకాలకు మాత్రం తాత్సర్యం ఒక్క లే 
(బాశౌను, 

సంస్కృత శ్లోకాలలో తు, చ, పి, తథా, ఇహ, హి మున్నగునవి సర్వసా 
మాన్యంగా పాదపూరణాలుగా ఉంటాయి, అందుచేత ప్రతిపదార్థం వాసెటప్పుడు, 
వాటిని సంస్క్రతభాగంలో కుండలీ కరణములందుంది, అనువాదంలో చూపటం 
మానివేశాను. 

అనుభావాదులను నీవరించేటప్పుడు - వాటిని తృతీయా వీభక్తిలోనో, సప్తమీ 
విభక్తిలోనూ చెప్పటం సర్వ సామాన్యం. ఉదా : 

స్పర్శ-భయ-శీత-హర్హాత్ కోధా ద్రోగావు రోమాందః || 

ముహు? కంటకితత్వేన భథోల్లుకసనేన చ | 

పులకేనవ రోమాంచం గాత్రస్పర్మేన దర్శయేత్ |! 

దీనిని ఇట్లా అనువదించాలి -- స్పర్శవల్ల, భయంనల్ల, శీతంసల్ల, హర్షంవల్ల, 
కోధంనల్ల రోమాంచం (సంభవిస్తుంది). మాటిమాటికి కంటకీతత్వంతో, ఉల్లుకస 
నంతో, పులకంటో, గొత్రస్పర్శతో రోనూందం ప్రదర్శించాలి. కాని, దీనికీ నా 
అనువాదం ఇట్టా సాగింది: ప్పర్భ, భయం, శీతం, హర్షం వీటీవల్ల; క్రోధం, రోగం- 
వీటివల్ల; రోమాంచం కలుగుతుంది. మాటమాటికీ కంటకీతత్వం, ఉల్లుకసనం, 
పులకలు, గాత్రస్పర్శ = వీటితో రోమాంచాన్ని ప్రదర్శిం వాలి, ప్రతిపదార్థరవన 
అంతొ ఇట్లాగే నోగింద్. దీనిని గమనించాలి. 

స్మృతః, నిజ్ఞేయః కథితః, పరికీర్తిత, ఉక్తః = - మున్నగు (క్రియలకు 
అర్జాలు వేరువేరు అయినా, సారాంశం ఒక్క మే, కొబట్టీ అనునాదంలో ఆయా 
నేదాలను నేను అంతగా పొటిందలేదు. 

సుబోధకం కావటంకోసం, పాధ్యమైనంతనరకు వ్యావహారికంలో నే రచన సొగిం 
వాను, 

ఇట్టా సమగ్రంగా సిద్ధమైన వ్రాతప్రతిని పరిశీలించి, జ్ఞానపీఠ అనార్డు గ్రహీత, 
వైస్-ధాన్సలర్ అయిన ఆచార్య సీ, నారాయణరెడ్డిగారు, దీనిని తెలుగు వీశ్వవ 
ద్యాలయం పక్షాన ముదించటానికి అంగీకరించారు; వారికి నాహ్ఫృదయ పూర్వక 
కృతజ్ఞతలు, ఈ [గ్రంథ ముద్రణపట్ల విశేష ఆసక్తి చూపిన సర్వశ్రీ వేమరాజు 
భానుమూర్తి, ఆచార్య యన్. శినరామమూర్తి, డొ. టి. గౌరీశంకల్, టవార్య 
ది, రామకృష్ణా రెడ్డీ, టీ, రామకృష్ణారావు, ఆచార్య తిరునులరావుగార్లకు శ్రీమతి 
ఉమారామారావుగారికి నా కృతజ్ఞతలు. 



ఈ ముద్రణ కార్యమును పర్యవేక్షించిన ఆచార్య ఎమ్. వీరభద్రశాస్తీ,గారికి, 

శ్రద్దతో లేజర్ కంపోజింగ్ చేసిన (శ్రీ జి. సుబ్బారావునకు, విస్త (పింటర్సువారికి 

నా కృతజ్ఞతలు. 

నా ఇంకో రచన ఆంగికాభినయం' కూడా ఇట్లాగే వెలుగు చూడగలదని 

విశ్వసిస్తున్నాను. 

కీ ప్న నో ఈ రచన విశ్వవిద్యాలయ స్థాయిలో నృత్యవిద్యా 
ర్థులకేకాక, థియేటర్ ఆర్ట్స్ విద్యార్థులకు, సాహిత్య విద్యార్థులకు, ఆయా 
ఉపాధ్యాయులకు కూడా ఉపయోగపడ గలదని విశ్వసిస్తున్నాను; ఇందులకు 
సహృదయులే ప్రమాణం! 

పోణంగి (శ్రీరామ అప్పారావు 



టే స 
నటుడు, రచయిల, 

రాజకీయవేత్త రనజ్జుడు, 

నన్ఫదయుడ్యు ఆత్మీయుడు 

(శీ, ననల నూర్యబందారొను అన్న గారికీ 

&: 

= (క్రీ రాను అప్పారావు 



కృతికర్త 

పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు ఎమ్.ఏ, పిహెచ్.డి. 

జననం : 

జన్మస్థలం జ 

తల్లిదండ్రులు వ 
యధా 

భార్య [ 
సంతానం క 

విద్యాభ్యాసం = 

- 

పరిశోధన క 

ఉద్యోగాలు 

విదేశ పర్యటనలు = 
న్ 

తా 

నిశిష్టతలు క 

" 

ణో 

రుధిరోద్గారి ఆషాఢ శుద్ద అష్టమీ శనివారం (21-7-1923) 

పశ్చిమగోదావరిజిల్లా, కొవ్వూరు తాలూకా, బందపురం గ్రామం. 

శ్రీనుతి లక్ష్మినరసమ్మ, (శ్రీరామమూర్తి. 

శ్రీమతి .వేంకటరమణమ్మ . 

ఇద్దరు కుమార్తెలు : 

క్నుతి లక్షి. ఎన్. దామరాజు M.A. Ph.D; (ల డీ 
కీ ముతి చేంకటలకి పెమ్మరాజు M.Sc. మ్ చెత 
ఒక కుమారుడు : శ్రీరవిప్రసాద్ పోణంగి M.Tech. 

కొవ్వూరు ఉన్నత పాఠశాల, విజయవాడ శ్ర్రీరాజా రంగయసా 
రావు కళాశాల, ఆంధ విశ్వవిద్యాలయం (తెలుగు సాహిత్యం 
ఎమ్.ఏ. - 1946). 

ఉప్మానియా విశ్వవిద్యాలయం (తెలుగు నాటకవికాసంపై పీ,హె 
చడీ, పట్టం - 1961). 

భీమవరం, రాజమండ్రి, కడప, (శ్రీకాకుళం, మద్రాసు (సెసి 
డెన్సీ కళాశాలల తెలుగు శాఖలు; హైదరాబాదు డిగ్రీ కళా 
శాల (షిన్సిపాలు; పాఠ్యపుస్తకాల జాతీయీకరణ ప్రత్యేకాధికారి; 
సాంస్క ఎ్రతిక వ్యవహారాల (ప్రత్యేకాధికారి; తెలుగు అకాడమి, 

శ్ర బతీయ తెలుగుసంస్థల వ్యవష్ణాపక డైరక్టర్; సాంస్కృతిక 
వ్యవహారాలశాఖ డైరక్షర్గా పదవీ. విరమణ. 
మలేషియా, సింగపూర్, లండన్, ప్రాగ్ (జకోసోవేకియా), 
వియన్నా, అమెరికా. 

ఉత్తమ (గంథకర్తగా జాతీయ బహుమానం (నాట్యశాస్త్రం-1961); 
ప్రథమ (పపంచ తెలుగు మహాసభల ప్రధాన కార్యదర్శి-1975; 
ఉత్తమకళాశాల అధ్యాపకసన్నానం (1980); యు.జి.సి. పథ 
కంశో - “సంస్క తనాటకాలు, చతుర్విధ అభినయాలు” = 
అనే ' అంశాలపై [గ్రంథరచన (1987-88); హైదరాబాదు 
(కేంద) విశ్వవిద్యాలయంలో ఆచార్యపదవి (1988 నుంచి) 



రచనలు : తాజ్మహల్ (నాటిక - 1942) 
విశ్వభారతి (నవల - 1946) 
వేణువు (పద్యాత్మక గద్యం - 1952) 
నాట్యశాస్త్రము (భరతముని నాట్యశాస్త్రమునకు సమగ్రాను 
వాదం - గుప్త భావప్రకాశికా వ్యాఖ్యా సహితం - 1959; 
1961 లో జాతీయ బహుమతి పొందిన (గంథం). 

తెలుగు నాటక నికాసము (పిహెచ్.డి. సిద్ధాంత వ్యాసం - 
1967) 
A Monograph on Bharata’s Natya Sastra (1967); ధర్మ 

వరం రానుకృష్ణమావార్య జీవితం-రచనలు-(1986); నృత్యకళ : 

తెలుగుదేశం (తేలుగు నృత్తరత్నావళికి 70 పుటలు పీఠిక - 1974). 
ధూర్లటి కవితావైభవం (1976) 
భారతియనాటకరంగం (శ్రీ ఆద్యరంగాచారి ఆంగ్లగ్రంథాను 
వాదం - 1980) 
అభినయదర్పణం (1987) 
నొట్యశాస్త్రం - విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనం (1988) 
ఆముద్రితములు : 

(ప్రథమాంధ్ర నాటకకర్తలు; 
ఆంధ్ర - ఆలంకొరికులు; సాహిత్య సంప్రదాయాలు; 
ఆంగికాభినయం, 

సంపొదకత్వం శ్రీ కాళహస్తీశ్వర మాహాత్మ్యం 

(విస్పలపీరికా సహితం) 
Historical Tables (History of A.P, as main entry) 

Select Prayers 

విషాద సారంగధర (విపులపీరికా సహితం) 
Antonyms & Synonyms (English-Telugu) 

మూనవల్లి కని రచనలు (తెలుగులో, ఆంగ్లంలో) 



అ(భి).భా 
అ(భి).శా 

ఆం.ను.భా. 

ఉ.రా.(చ) 
కొ.వి.చ 

కసం 

కంర 

గౌసుశ 

దరూ 

A 

నా.శా, 

వ్బ.ర 

(వ.రు.య 

భర, 

భావ. 

నా.(అ) మి 

మామా 
మేవం 

రుత 

ర,మం 

రువం 
రమే 

iN _ 

He. 

సొద 

పా.ద-.సూ. 

సంకేత పదవివరణ 

అభినవభారతి (వ్యాఖ్య-అభినవగున్తడు) 
అభిజ్ఞాన శాకుంతలం (కాళిదాసు) 

అం(ధమహాభారతం 
ఉత్తర రామచరిత (భవభూతి) 
జాచిత్య విచారచర్చ (శ్షేమేంద్రుడు) 
కుమారసంభనం (కాళిదాసు) 
కృష్ణ కర్ణామృతం (లీలాశుకుడు) 
గాధాసన్తశతి (హాలసాతవాహనుడు) 
దశరూవకం (ధనంజయుడు) 
ధ | $న్యాలోకం (ఆనందవర్లనుడు) 
నాట్యశాస్త్రం (భరతముని) 
నృత్తరత్నావళి (జాయ సేనాపతి) 
ప్రతావరుద్ర యశోభూషణం (విద్యానాథుడు) 
భరతరస ప్రకరణం. (నీడొమంగలం తిరు వేంకటా 
చార్యులు) 

భాగవతం 

భావవ్రకాశవం (శారదాతనయుడు) 
మాలవికొగ్ని మిత్రం (కాళిదాసు) 
మాలతీమాధనం (భవభూతి) 
మేఘసందేశం (కాళిదాసు) 
రసతరంగిణి (భానుదత్తుడు) 
రసమంజకి (భానుదత్తుడు) 
రఘువంశం (కాళిదాను) 
రసార్షవ నుధాకరం (సింగభూపాలుడు) 
రామాయణం బాలకాలడ 

శ రామాయణం సుందరకాండ 

న ded, 
సం (భట్టనారాయణుడు) 

శృంగారమంజరి (అక్బర్ షా). 

సంగీత రత్నాకరం (శార్హ దేవుడు) __ పాహిత్యదర్పణం (విశ్వనాథ కవిరాజు) 
సాహిత్యదర్పణం (వేదంవారి అనువాదం) 



విషయసూచిక 

1; నొత్తి (కొభినయం 1-12 

సత్త (౦-3, అభినయం-6, రసానుభూతి-9, [గ్రంథ 

పమేయం-11. 

2, విభావం 13-40 

విభానం-15్, ఆలంబన విభావం-17, ఉద్ది 
పన విభానం-19, గుణాలు యౌవనం-యౌనన 

భేదాలు-20-36, మాననాది వదాల వివరణ-37, 
చేష్టలు-3రి, అలంకరణ-39, తటస్టాలు-39, 

3. నాయకులు 41-110 
నాొయకుడు-4౩3, నొయకగుణాలు-కర్, ప్పరు 
షుల యందలి సత్త్వభేదాలుర్1, పురుషులలో 
యౌవన భేదాలు-ర్రి, నొయకభేదాలు-59, ఉత్త 
మాడి భేదాలు-62, థీరోదాత్తాది నాయకులు-65, 
సతిమున్నగు శృంగారనాయకులు- 72, ప్రోషీతొది 
శృంగార నొయకులు-7ర, అనుకూలొడి శృంగార 
నొయకులు-79, చతురొది శృంగార నాయ 
కులు-ర7, పొంచాలాది శృంగారనాయకులు-91, 

నొయకొభాొనుడు-93, ప్రతినాయకుడు-ఉననొయ 
కుడు-94, భాహ్యావరివారద-9ర5, సనొయకసనపా 
యులు-99, దూతలు-105, దూతకర్మలు-109, 

ఉ నాయికలు 111-204 
నొయికలు-113, నొయికొఖేదొలు-117, నాయి 
కల సంఖ్య-120, స్వీయొది నాయికలు-126, 
నూనభేదాలు- 140, థీరాదిభేదొలు-149, జ్యేష్టా 
కనిసలు-145, ఉత్తమాదిభేదొలు-146, ఉదొత్తాది 
భేదాలు-154, స్త్రీల 23 శీలభేదాలు-158, వొసక్ర 
సజ్ఞాది నొయికావస్థలు-165, కొన్ని ఉదాహర 
ణలు-188, నాయికాసహాయలు-190, అభ్యంతర 
పరినొదం- 194. 



భావాలు 205-212 

భావాలు-207, స్థాయిభావాలు-211, సంచారి 

భావాలు-211, సాత్తి తి కభావాలు-212. 

అనుభావాలు 213-252 

అనుభావం-215, అనుభావ భెదాలు-216, అంగజ 

. (=గాత్రజ) అలంకారాలు-219, స్వభావజ (=స్వాభా 
విక) అలంకారాలు-224, విశ నాథుడు చెప్పన సవా 

._ జాలంకారాలు-2రిశీ అయత్నజ అలంకారాలు-23 /, 

వాగారంభ-అనుభావాలు - ఆలాపాదులు-243, బుద్ది 

ఆరంభ అనుభానాలు-251. 
స్పాయిభావాలు 253-298 

స్థాయిభావాలు-255, రతి-262, రతి అవ 
నలు-266, హానం-277, శోకం-279, క్రోధం-283, 

ఉత్సాహం-289, భయం-291, జుగువ్న-295, 

విస్మయం-296. 

పొత్తి (కభావాలు .- 299-318 
సొత్సి త్తి కభావాలు-301, స్వదం-307, స్తంభం-308, 
కంవం (వేవథువు)-310, అశ్రువు (అస్రం)-310, 
చెవర్ల్యం-312, రోమాంచం-313, స్వరభేదం 
(స్వరభంగం)-313, ప్రలయం-314, జృంభ-316. 

9, వ్యభిచారిభావాలు 319-406 
వ్యభిచారి -(=సంచారి) భావాలు-321, వ్యభి 
చారి భావాల అవస్థలు-324, నాద. కర్తలు 
సేర్కొన్న వ్యభిచారి “భావాలు-326, డా. రాశేశ 
గుప్త విశ్లేషణ-326, నిర్వేదం-327, గాని-331, 
శంక-33డ, అనూయ-388, మదం- 340, 
శ్రమాతిక్షశ ఆలస్యం-346, దైన్యం-347, 
చింత-349, 'మోహం;కిక్1, స్మృతి-353, 

_ - ఛృతి-రెర్ర్, వీడ-కిక్రి, చవలత-360, హర్షం-362, 
. ఆవేగం-364, అచేగ భేదాలు-365, జడత-369, 



గర్వం-371, విషాదం-373, జాత్సుక్యం-375, 

నిద-37/, అవస్మారం-379, సువ్షం-381, 

విబోధం-383, అమర్షం-364, అవహిత్రం-386, 
ఉ(గత-రెరిరి, మతి-389, వ్యాధి-391, 

ఉన్మాదం-393, మరణం-396, మరణ 

భేదాలు-400, త్రాసం-402, వితర్శం-404, 
ఛలం-405. 

రసాలు 407-524 
శృంగారం-409, సంభోగశ్ళంగారం-418, శృంగా 
రోచిత దేశాదులు-421, దివొ-నిశావిహార ప్రదే 
శాలు-&22, అభ్యంతర డకామోపచారం-427, 

బాహ్యకామోవచారం-429, అనురక్త-429, రాగ 
చేష్టలు-429, విరక్త-శ32, ఉవ|క్రమములు-433, 
ఈర్థ్య-4రక4, విరక్త వనితలు-436. 
విప్రలంభ శృంగొరర-కరెర్,  వూరా ;నురొగల 

(=అయోగ విప్రలంభశ్చంగారం)-440, దశకామూ 
వస్ట్రలు-443, విరహ వివ్రలంభం-4ర1, మనవి ప్ర 

లంభం-452, వ్రవాన వివ్రలంభం-4ఉ56, శావవివ్ర 
లంభం-4ర5ర్, శృంగారాభాసం-461, 
ఫాస్యం-463, హాస్యభేదాలు-465, హాస్యరసా 
భాసం-4 79, 
కరుణం-473, కరుణరసగతులు-47ర్, కరుణ రసా 

భాసం-479. 
రొద్రం-479, శక్రోధం-485, రౌద్రరసాభాసం-4రి?, 
రొ ద్రరసమందలిగతులు-487, 
వీరం-4రికి వీరరన భేదాలు-491, _వీరరసా 
భాసం-496. 
భయానకం-496, భయానక రననుందలిగతి-501, 

భయానక రసొభాసం-502 
బీభత్సం-502, బీభత్సరనమందలిగతి-506, సీభత [) 
రసాభాసం-506. 
అద్భుతం-507, అద్భుతరసనుందలి గతి-511, 
అద్బుతరసాభానం-ర్71, 
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నొత్తి (కాభినయం 

మూలం : “నాట్యం సత్త్వే ప్రతిష్పితం ). ' (నా KKILT) 
“సత్త(ం నామ మనః వ్రభవము. తచ్చ సమీహిత 
సునస్త్వాదుచ్యతే, మనసః సమొఢౌ సత్త్వనిష్పృత్తి రృవతి. క 

(నౌ.శా. VI-93 “డే, తరుదాతి గద్య) 
Ca శ 

ఏ, , అవ్యకరూసం హి సిత్త(ం”. (నాతని 1.3) 
“సల్తాాతిరిక్తో ఒ తీ జ్యేష్ట; సమసత్తో 
భ'వేన్మధ్యమః; సత్తహీ నోజ ధనః, (HTNXNIl క) 

త్ర సత్త (మందు నొటు IX (వ్రతిబ్బతమై చది, 

నత (౨ అనేది దునన్సు నుండీ వు్లేడి అరే, ఇది, సమాదొతిం 

అయిన (నమాధి లోదా ఏకాగ్రతతో కూడీన / మనస్సు కలది కొనటం చేత 
'నత్త (౦ ఆనబడింది. కొగా మనను ఏ యొకు సమాధి అవ్వ యందు నత్త 

నివ్నళ్తి దురుగులువిది. 

ఈ నత్తం అవ్యక్త (౬ అద్భశ్వ్య) రూవంగా ఉంటుంది, (అయితే రన 
భావాలకు అనుగుణంగా రోమాం ంచాఅ(సొదితూవంగొ ఇది అభివృక్తమవుతూ 
ఉంటుంది ): 

ఏ అభినయమందు “నత్తం (= సౌొత్తి (కాభినయం) అధికంగా pens) 
అది జో (=తత్తను) మీన అవుతుంది. సత్త (౦ తత్కినవాటితో 
సమానంగా ఉంటే అది మధ్యమం, ఇంకో నత్త (సన మైన (= నత్త అల్పంగా 
ఉన్న/ అభినయం అధమం. అవుతుంది, 

టీక ఏ యోూోరుియది స్వభాదో లోకస్య మఖా దు-ఖి సమన్విత 

సోఒంగాద్యథినమో సేతో నొటి మీత్యథిధీయతే TELE) 



4. : ...... సాొత్త్యికాభినయం 

-సుఖ-దుఃఖాలు లోకస్వభావాలు. ఆ సుఖ-దుఃఖాలు ఆంగికొది అభిన 
యాలతో కూడినవై నవ్వుడు (=రంగస్టలం మీద |ప్రదర్శింవబడినపుడు), అది 
“నాట్యలి అనబడుతుంది. ఇది భరతమునిచేసిన నాట్యునిర్యచనం. 'ఆంగి 
కాదిఅభినయాలు అంటే ఆంగికాభినయం, వాచికాభినయం, సాత్తి (కాభినయం, 

. ఆహార్యాభినయం అని అర్హం. |వ్రస్తుతాంశం సొత్తికాభినయం; సత్త (నంబంధ 

మైనది సాత్త్వికాభినయం. సత్త్యబహళమైనది ఉత్తమాభినయం అని భరతముని 
స్పష్టం చేసినాడు. 

అయితే నాట్యంలో, దుఖాన్ని అభినయించటానికి నిజంగా దుఃఖంలో 
ఉన్న నటుడు, నుఖాన్ని అభధినయించటాని: నిజంగా న్యుఖంగా ఉన్న నటుడు 

లభించడం నంభావ్యం కాదు. కొని నటుడు తొను విజంగా సుఖం అనుభవిస్తూ 

ఉండకపోయినా లేదొ తాను నిజంగా దుఖం అనుభవిస్తూ ఉండకపోయినా 
సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని రంగన్హలం మీద అభినయిన్లూనే ఉన్నాడు. అటువంటి 
అభినయం అతడు చేయగలగటం సత్త(ప్రభావం చేతనే. అంశ అదు “థితుడైన 
నటుడు దుఃభితుడై అ[శువును, అసుభితుడై.న నటుడు సుథితుడె రోమాంచా చాన్ని 
అభినయించటానికి సాహాయ్యవడేది 'వత్త్యం "అని స (“నటుడు 

> “నటి “నర్తకి వ అన్నవ్వేడు నర కుడు' గ్రాహ్యాలు). 

“నత్తం sali ఏమిటి? సత నత్త గం అనేది సకలమానవ సామాన్యమైన 
జు. సుఖ- దుఃఖాలకు మనస్సు స్పందిస్తుంది. అంటే తగిన కారణం 
ఉన్నవ్వుడే మనస్సు స్పందిస్తుందన్నమాట. . తగిన కారణం లేనపుడు “సత్త త్తం 
మిగ్రాణస్రితిలో . ఉంటుంది. ఈ స్థితినే “అన్యక్తరూపం' అన్నాడు భరతముని. 
తగిన. కారణం - ఉన్నా ఒక్కొక్కవుడు మనస్సు స్పందించకపోవచ్చు. అం'కే 
ఇప్పాడు మవస్సు ఆ వ్యక్తి యొక్క అధీనంలో లేదన్నమాట. అపుడా వ్యక్తి 

ee యెక్క. మనస్సు ఏదో ఇంకో. విషయంలో లగ్నమై ఉంటుంది. పీనినే 
“అవ్యననస్మతి అంటారు, అట్టాకాక, ape న(వశదుందు ఉండగా, తగి 

iE, 'కారణం  తన్నవ్పుడు ఆ కారణానికి ఆ వ్యక్తి తప్పక స్పందిస్తాడు. అం'కే 

a 
ణ్ క అ స on 

క్ గ క |. 
Lr fe + en 

శ అవ్వడు అతని మనస్సు సమాధియందు లేదా క్ర గ ఉన్నదన్నమాట! ఆ 
౨ వమయంలో అంతవరకు అవ్యక్తంగా ఉన్న సత్యం, రోమాంచ- అ(స్రాదిరూవంగా అభివ్యక్షమవుతుంది. నాట్యం లోకస్వభావానుకరణం కాబట్టి నాట్యంలో కూడా 

వేత్యం' అనక్యకం. సత్య వ్రధానమైన అభినయ న్ని ఓపాత్రి 7 త్తకాభినయంి అన్నారు. 
her | 

క. 



సొత్స్మ్వకాధినయం | ర్ 

ఈ సాత్తి(కాధినయం |(ప్రధానమైనప్పుడు అది ఉత్తము నాట్యం అవుతుంది, 

నాట్యంలో నాలుగు అంగాలు ఉన్నాయి- 1. నాయకుడు లేదా ఇతివృత్తం, 

2. కది 3. నటుడు, 4. (పేక్షకుడు. సత్తృబలం చేత రామాదినాయకులు 

నిజంగా ఎటువంటి అనుభూతులను పొందినారో మనకు తెలియదు. కానీ, 

సత్త (బలంతో కవి వర్షించిన లేదా చిత్రించిన దానిని బట్టి, చారి అనుభూతు 

లను న త్వబలంతోనే నునం గుర్తించగలుగుతాము. అయితే, ఈ వర్షించటం 

లేదా చిత్రించటం కనికి ఎట్టా సాధ్యమవుతుంది? లోకంలో తాము హాం దిన 

రాగద్వేషాలను యథాతథంగా 'మొటలలో చెప్పటానికి చాలామంది సమర్జులు 

కారు. అట్లా చెప్పగలిగిన వారిలో చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే అక్షరరూపంలో 

చిత్రించగలుగుతారు. అట్లా చిత్రించిన చిత్రాలలో కొన్ని మాత్రమే నున 

హృదయాలను ఆకర్పించగలుగుతొయి, ఇట్లా పృదయాకర్త కంగా వరి రిచగల 

సమర్హులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. ఈ | సమర్థత, వూర్వజన్న సం _రబటఐ 

చేతనో, ఈ 'జన్మలోని దిశిష్ట్రవరిస్థితుల ప్రభావం చేతనో వారికి లభిస్తుంది. ఈ 

gs A “ప్రతిభి అంటారు. ఈ ప్రతిభ రాణించనలెనంకే, 

దానికి “వ్యుత్పత్తి” (= లోక-శాస్త్ర, పరిశీలన వల్ల కలిగే జ్ఞానం), నిరంతరాభ్యాసం 

తోడుఫడాలి. (పతిభొ-వ్యుత్చత్తి- అభ్యాసదక్షు డె న న వ్యక్తి, లోకంలో సపాజంగా 

అదదరూ అనుభవిస్తున్న సుఖ-దుఖాలను లేధా రాగిబే బాలను చిగిష్ట దృష్టితో 

పరిశీలించి, నుననం చేసి స్వయంగా తొను అనుభూతి చెంది, రామొదులకు 

ఆపాదించి కావ్యంలో వర్షిస్తాడు లేదొ రూపకంలో చిత్రిస్తాడు. ఇట్లా వర్షనా 

నిపుణుడైన వ్యక్తినే “కది” అంటారు. అభినయం జే నటీనటులకు, నర్త కీ 

నర్తకులకు కూడా ఈ (వతిభా- వ్యుత్నత్తి- అభ్యాసాలు అనశ్యకాలే. 

ఇంక కవిచేత చిత్రింవబడిన నుఖ-దు-ఖొలను దక్సులైన నటులు, సత్త్వ 

బలంతో, చతుర్విధొాభినయాల ద్యారా by మీద వ్యక్తం చేసినపుడు, 

దృశ్యమూ శ్రవ్యమూ అయిన నాట్యాన్ని తిలకిస్తున్న సహృదయ (సేక్ష కులు, 

సత్త (బలం నల్ల, తన్మయులై, ఆ న లా ఇదుతుంటారు. ఇట్లా 

కదిగతములైన (= కదిభావన చేసన) సుఖ-దు-ఖాలు కొద్యగతములవుతున్నాయి; 

కొవ్యగతములై నవాటిని దక్త్షులైన నటులు నున ఇ చేసుకొని, రంగిస్త్రలం మీద 
వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అట్లా నటులు వ్యక్తం చేసిన భాదాదులను ల నేప్పాదయు యులైన 

కా 

పేక్షకులు సొంతం వేసుకొని తదనుభూతి పొందుతున్నారు. ఈ ఏధంగా కవి, 
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నటుడు లేదా నర్తకి (పేక్షకుడు సమానమైన అనుభవం కలవారు అవుతున్నారు. 

ఇట్లా ముగ్గురూ సమానమైన అనుభవం “పొందటానికి అర అందరకు 
| సహజమైన సత్త సత్త (చే! 

 “వరగత దు-ఖ-వార్తాది భావనాయా దుత్యంతానుకాలొంతఃకరణత Ne 

సత్త్యం* అని ధనంజయాదుల సత్త్యనిర్యచనం. వరుల (=రూపకొల 
రామాది ప్రకృతుల) దుఃఖాన్ని లేదా హర్తాన్ని తనదిగా భావించటానికి మిక్కిలిగా 
అనుకూల మైన అంత౪:కరణతా (న్ని 'సత్త్యం) అంటారు అని దిన్ అర్థం, 

ఇటువంటి _ అంతకరణత్వం కవి నట (మేక్ష కులు మువ్వురకు పా ప 

ఉన్నవుడే ఆ ప్రయోగం సద్దిని ందుతుంది. కాగా నెత్తబలం వల్ల వ్యక్తి 

తన కష్టనుఖాలకు తాను నృందించటమే కొక్క పరుల కస్టసుఖాలకు కోడా 
త్న | ఫై tx క ప్త ఆ క్క ఇ ఇ శట్ళిఖ పాస్ట్ ఆ న్నందిన్తాడు. అరకు ట్ ండు విధాల అధివ్యక్తమవుతుందన్నమొట. 

ఇందులో రెండవవిధమే నటేనటులకు లేదా నర్తకే నర్తకులకు *“అభినయంి "లో 
సినోయుకారి nn 

2. అభినయం : 
జ్ / 
క్ 

ఖ్ “అభినయం అనేద్గి కన్లినటా- (ేక్షకులరో నటునకు లేదా నర్తకి క 
వందర చింది. 'అభీనయంి అనే పదంలోని. “అథి అనే ఉవసర్లకు *అధీము 
'భంగాో అనీ, జ ట్యతేకసీ= =నయ) అనే: ధాతువునకు పొందిక; చటం” లేదా 
“తీసుకొనో ' _రాఫటంో, అనీ అర్జాలు. అలు నటుడు లేదా నర్తకి క సత త్త్వసా 
హాయ్యంతో రూపకం శా . వదాదుల అర్జాలను సామౌజీకుల హృదయాలకు 
అందజేయటం 'శీదా" 'హత్తుకొనేట్ప్పు. 'బేయటం అని అభినయ పదానికి అర్హ 
, వోచికాతంగిక హోత్త శక అకష్యభేహాలవేత అభినయం చతుర్విధనుని దిజ్ఞు లకు 
తమ ప్రైకర్ష్న "సమయంలో నటుడు లేదా. నర్తకి ఈ, అభినయాల 
సొహోయ్య్ంతో సోయం లేడో” నృత్యం లోని అర్జాలను సామాజికుల నృాదయొలకః 
వాత్తుకానేటట్టు చె చేయటం జరుగుతుంది. నటుడు లేదా నర్తకి రంగస్థలం మీద 

నే” ప్ర సపొరాన్ని ప్రదర్శింవదిలస ఉంటుంది. మానవ .ద్యాపొరనుంతా . సనో పట్లా: కోయభేదాల ' చేత మూడు విధాలని చిజ్ఞ లెరుగుదురు (ఈ నమూడిం 
గతక్తముతటోరు): ఈ మూడు వ్యాపారాలు గృత్య-నాత్యాలలో వొస్ష్రసపారిక-అంగిక అభినయాలుగా రూపొందాయి, ఇచే త్రీదిధాభినయోలు 

చొ 

hr 

re 
iF ral వూ బ్య 

శ్ స్ 
ఫా; ॥ 

వ క్యా 
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(నాలుగవది అయిన ఆహార్యం ఈ మూడింటిలో. అంతర్గతంగా ఉంటుంది). 

ఆంగిక-వాచిక-సాత్తికాలు మూడు అభ్యాస ప్రారంభంనుంచీ ఆవశ్యకాలే! 

ఆహార్యం యొక్క ఆవశ్యకం ప్రదర్శన సమయంలోనే కావున అభినయం చతు 

ర్విధ మైనవ్పటికీ " సాధారణంగా మొదటి మూడింటిని కలిపి “త్రివిధాభినయాలు" 

అనటం వరిపొటి. అయితే ప్రదర్శన సమయంలో మాత్రం _పేక్షకుని తొలుత 

ఆకర్షించేది ఆహార్యమే. ఈ మూడు అభినయ నయాలలోనూ “సొత్త్వికాభినయం 

వ్రధానమైనది. అంశ, లోకంలో మనస్సు ప్రధానమైన ్ ల నృత్య నాట్యాలలో 

సొత్మికం ప్రధానం! 

నొట్యశొ ఎ్ర్రంలో 12 వ అధ్యాయం చివర, ్రష్రివ్తంగా తలంచబడే 

భాగంలో (క్రింది శోకం ఉంది : 

“వనయో2.నురూవః (ప్రథమస్తు వేష. వేషానురూపేణ గతి కా, 

గతి ప్రచొరానుగతం జ పొరఠ్యధి పొధా థ్య్యానురూోపో ఒభినయశ్వ్య కార్య.” 

క కాస్త వయస్సుకు తగినట్టుగా వేషం (=ఆహార్యం) ఉండాలి, 
పిమ్మట వేషానికి అనురూపంగా గతీప్రచారం (= ests సొగాలి, ఈ 

గతివ్రచారానికి అనుగుణంగా పొర్యం (= చొరికం) ఉండాలి. ఇంక ఈ 

పాఠ్యానికి తగినట్టుగా అభినయం (= సొత్త్వికం) ఉండాలి. ఈ క్లొకం భరత 

మునికృతం అయినొ కోకపోయినో ఇందులో ఓకే కమం ఆవిష్మ ఎత మైంది. 

నిజానికి రంగస్త్రలం మీద తెరతొలగగానే (పేక్షకులను ఆకర్షించేది నటులవేషం 

(= ఆహార్యం). అసలు నటుల చేషం ద్వారానే _పేక్షకులు రామాదులను 

గుర్తించటం జరుగుతుంది, తరునాత (నక్ష కుల దృజ్బవి వచ్చేది నటుల అంగ 

విన్యాసాలు (=అంగికం), మూటలు (=వొచికం). ఈ రెండింటిలో మాటలు 
ముందు కొనవచ్చు లేదా అంగదిన్యాసాలు ముందు కొవచ్చు లేదా రెండు సమ 

కోలీతం కానచ్చు. అటు పీన్ముట (వీక్షకులను ఆకర్షించి, దారిని తన్మయులను 
చేసేది సత్తజలంతో నటులు చేసే భానద్రదర్శనా వైవుణ్యం (= సొత్త్యికం). 
ఈ క్రమంలో కూడా సొత్తికొధినయ ప్రాధాన్యం స్పష్టమవుతున్నది, 

సొత్తికొాధినయ ప్రాధాన్యాన్ని అభినయదర్చణకర్త అబున నందికేశ్వరుడు 
నృత్యపరంగా కూడా. విశదీకతంచినాడు. 

ని 7 
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యతఃవాస 2 తత దృష్టః యత? దృష్టిః తత చునః |; 

యతః మన తత భావన యతః భావ" తతః రసః || 

--(నర్తకి యొక్క) హస్తం ఏమి సూచిస్తున్నదో, ఆ సూచనకు అనుగుణంగా 
దృష్టీ (ప్రసరించాలి. దృష్టి ఎట్లా వ్రసరించిందో, దానికి అనుగుణంగా అక్కడ 
మనస్సు లగ్నం కావాలి. మనస్సు దేనిమీద లగ్నమైనదో తదనుగుణంగా 

భావం వ్యక్తం కావాలి. భావం ఎపుడు చక్కగా వ్యక్త మైనదో, అచ్చట రసం 
తవ్ఫక నిచృన్నమవుతుంది. 

ఈ శ్లోకంలో హస్తం ఆంగికాభినయానికి, మనస్సు సొత్త్వికొభినయానికి 
(ప్రతీకలు. 'అంగిక-సాతి క్ష్ గా సహన మధ్యవారధి దృష్టి. ఈ మూడింటి 
సమ్మేళనం వల్ల భావన్యక్తీ కరణ జరుగుతుంది. భావం చక్కగా వ్యక్త మైనవాడు 
రసనిష్బత్తి జరిగి తీరుతుంది. ఇందులో వాచికాభినయ వ్రస్తావనలేదు; అంక 
వాచిక సాహాయ్యం లేకుండానే. భావప్రకటన జరినే అవకాశం ఉన్నదన్నమాట! 

. ఆంధ్రదేశంలో “అభినయం” అనే వదానికి నృత్యషరంగా సొత్తికాభినయం 
- అనే అర్హం' రూఢమైంది. “ఈ పదానికి అభినయం చెయ్య” అనే ప్రయోగంలో- 
యతః హౌసు “౨౨ అనే శ్లోకార్తం అంతర్గతమై ఉంది. పూర్వం, 

' సుఠిక్రితలైన నర్తకీమణులు కూర్చుండి, [(వతి-వేద- అర్హ-అభినయం పెక్కు విధాల 

చేసి (ద్రేక్షకులకు రసానుభూతి కలిగించేవారు. 
నటేవటులు కానీ నర్తకీ నర్తకులు కానీ, నిజజీవితంలో తనుకు వచ్చిన 

కష్టసుఖాలకు అనుగుణంగా (ప్రవర్తించటం అభినయం కాజాలదు. కోని రంగ 
స్టలయీద, ఉన్నప్పుడు, తాము ఏయే (చకృతులను: అనుకరిస్తున్నారో నొరికి 
అనుగుణంగా నంచేరేదచటం, మాటాడటం, భావవ్యక్తీకరణ చేయటం-- ఇదే 
అభీనయం. అవుతుంది. అంటే తనకు సహజంకాని, చేదే వ్యకికి చెందిన 
'అంగికనా చిక మానపిక్ల' వ్యాపారాలను తనమీద ఆరోపించుకొని తదనుగుణంగా 
ep చేకూర్చుకోని ఆయావ్యక్తుల వలెనే ప్రవర్తించటం అభినయనువుతుంది. 

లకి వటుడు లేదా నర్రక్తి (ప్రేక్షకుడు నమానమైచ అనుభూతి కలిగి ఉంటోరని. గుర్హించినాము. అయితే నటుడు. శేదా నర్తకి ర౭గస్థలర మీద _ఉన్నవ్టుడు నిజంగా. ఆ అనుభూతిని పొందుతారా? అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది, వటుడు, న నర్తకి కూడా సత్యబలసంవన్నులే (శేడా వారు ము కొళేరు), 
లో 
శ 
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కావున వారికి కూడా రసానుభూతి తవృక ఉంటుంది. కాని ఆ రసానుభూ 

మాతం రంగస్టలం మీద ఉన్నపుడు కలుగరాదు. నటీన నటులు నర్త శీ్నర్త కులు 

(పేక్షకుల అనుభూతికి లేదా రసాస్వాదనకు ఉపాయములు లేదా సొధనములు 

మా(తమే; కావుననే వారు పాత్రము, పొత్రి అనబడినారు. మద్యాది, 

మధురాది రసాలను ఆస్వాదించటానికి పాత్రము తోడ్చడుతుందే కాని, దానికి 

తదనుభూతి ఉండదు; పొత్రము కేవలం ఆస్వాదన సాధనం మాత్రమే, 
అట్టాగే నటుడు, నర్తకి సహృదయ (పేక్షకుల రసాస్వాదనమునకు సోధనములు 

మాత్రమే. కావున రంగస్థలం మీద నటుడు, నర్తకి అయా అనుభూతులను 

నిజంగా అనుభవిస్తున్నట్లు కనృట్టవలెనే కాని నిజంగా అనుభవించరొదు, 

అయితే ఇది ఎట్లా సొధ్యం? అంచేకొదు. కవి, తనకు బుడ్డి ఫుట్టేనవ్షండే 

రచనకు వూనుకొంటాడు. అట్టాగే (పేక్షకుడు తనకు తీరుబాటు ఉన్నప్పుడే 

ప్రదర్శన తిలకిస్తాడు. నటుడు, నర్తకి కి విషయం అట్టాకాదే! (ప్రకటించిన రోజున, 

ప్రకటించిన సనముయానిక్కి తొము నిజజీవితంలో ఎటువంటి పరిస్థితులలో 

ఉన్నా నొట్యశాలకు వచ్చి, ప్రదర్శనలో పాల్గొని తిరవలసినదేే చక్కగా 
అభినయం చేయవలసినదే, ఇది కాడా ఎట్లా సొధ్యం? ఇందుకు సమాధానం 

“నిరంతరాభ్యాసం వల్ల” అనేది. నిరంతరాభ్యానేం వల్ల తాము నిరూపించవలసిన 

కష్ట-సుఖాలను అనాయాసంగా అప్రయత్నంగా, తాము నిజంగా అనుభవిస్తున్న ప్లే 

నిరూపించగలుగుతారు! ఇందుకు ప్రతిభ, వ్యుత్పత్తి వారికి తోడ్పడతాయి. 

ఏ. రసొనుభూతి : 

అయితే నటుని లేదూ నర్తకి యొక్క అభినయం (పేక్షకునిలో రసొనః 
భూతి ఎట్టా కలుగజేస్తుంది? అనే ప్రశ్న మిగిలి ఉంది. భరతముని ప్రళ్చతి 
శాస్త్ర కర్తల లు రసానుభూతి (సేక్షకునిలో కలిగించటమే అభినయ పరమార్థమని 
స్పష్టం చేశారు. (పేక్షకునిలో రసానుభూతి కళిశే చిథానాన్ని. “విధాన 
అనుభావ-వ్యభిచారి సంయోగాత్ రసనిషృత్తి-”” అనే ప్రసిద్ధ రససూత్రంలో 
భరతముని వ్యక్తం చేసినాడు. ఈ దిధానాన్ని 'రసమీమాంసి అనే ప్రకరణంలో 
వినరిస్తాను. ప్రమ్రతం సారభూతంగా పేర్కొంటున్నాను, 

నుఖాదుఖొల అనుభూతులు తర-తను' భేదాలతో లోకంలోని పతి. మకీ 
లోనూ ఉంటాయి. కాని అని సాధారణంగా నిద్రావస్థలో ఉట: 
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అవి “ఫందరిలో ఎల్లవూడూో నిద్రావస్తలోనే. ఉంటాయి; మరికొందరిలో ఏదేని 

స్నల్నకారణం ఉవ్నవ్నటెకీ సుఖ మో, దు+ఖమూ అతితీవ్రంగా వ సక్కమువుతుంది. 

ఇంక _తక్కినవార్తిలో, తగినంత "హేతువు ఉన్నప్పుడు. నిద్రాణస్టితినుంచి మేల్కొని 

తత్తదుచితంగా, శ్యక్తమవుతూ ఉంటాయి. _ ఈ చివరి. తరగతి వారే సంస్కార 

వంతులు, వీరిని. “సుమనస్కులు. అని భరతముని, “సహృదయులు” అని 

తరుధ్యాతివ్లారు . రొ కన్నారు. ఇట్టివారే ఉత్తమ షేక్ష కులు. సుఖ-దు+ఖాల 

ఫలమ్సులైన రాగద్వేషాలు నిద్రావస్థలో ఉన్న స్టిత్సి నిర్వికొరచిత్త స్థిత; అంటే 

అన్యమనస్క్హం _' కాని స్టీతి._. ఇటువంటి. స్థితిలో (పేక్షకుడు (పేక్షకాగా గారంలో 

ప్రవేశిస్తాడు. ఎదురుగా రంగస్టలంమీద నట-నర్తకులు రామాదుల రూవంలో 

దీర్గనమహ్తోరు. వొరి 'అధినయనైవుణ్యం వల్ల, వారు ' నిజంగా రామాదులనే 

భ్రమ "గషీక్షకునేకు '. కలుగుతుందీ.' అటువంటి రామాదులు వ్యక్తం చేసే 

లము. “వేక్షకునిలో నిద్రాణమై 'ఉన్న అనుభూతులను _మేల్కోల్బతాయి. 

అహో స య్యేకన నిలో "కలశే .ప్రథను వికారం లేదొ చిత్తవృత్తి విశేషం, కావ్య 
మొళషలో భావం అనబడుతుంది. గా. “భావర. కలగడానికి హేతుచే బైన 

హానీని " 'కావ్యవరిభాషలో 'విభాదేం” _ అంటారు. కాగా విభావం కారణం, 

భోవేం “కార్యం. అవుతున్నాయి. శుషు మైన కొప్పంలో అగ్నిసులువుగా వ్యాపించి 

మల్లూ :వర్వకోరవిత్తరలో ఈ భావం "సులువుగా వ్యాపిస్తుంది. విభానం (వ్యక్త 
లేదా పేస్తుప్పు, శా పన్ని వేశం) కారణా, మనస్సులో మేలొ; (న్న భావానికి 

అమగుణంగా శరీరం మీద వ్యక్తమయ్యే కటాక్షాది ' చేష్టలను _“ఇనుభావములు” 

అంటారు ' (విభావ-అనుభావ వదొల. చివర “భావి వదం ఉన్నవ్నటికీ, ఇవి 
వివోనికే 'ఫొతోలు'. మాత్రం . కావు)? - - ఈ , అనుభవాలు. రెండు ' విధాటు- 

వ్యమ్తైద వ్రయత్మవూర్వకంనా వ్యక్తం వేసే కటాక్షైడి చేస్ట్రలు 'కేవలానుభావాలు, 

వంశం సెర్టక్తే - ప్రయత్నం -శేకుండా ' 'మనస్సుళోద. భావతీ వ్రత వల్ల శరీరం మీద 

వ్యక్షనాయ్యే '"స్వేజాదులు ''పాత్త్వికభావాలు (వీటిని సాత్త్విక భావ ప్రకరణంలో 

పేపళ్తామె):. A ఉదయిళిదిన - భావం” చంచల'మై తే, దానినీ “సంచారి 

లతొకాంష్యత్రచారి- భావరి -అలటారు "(ఈ సంచారిభావొలు ఉదయించి నశికచేవి 

కాబట్ట వీటిని am అలలతో తోలుప్తారు). అట్లాకాక్క మేల్కొన్న భావం 

కరం: ప్రముఖంగా .వికస్తే, థాని “స్టాయిభావం అంటారు. ఈ 
ష్టంజాను ,రఫానుకూతిగ దాశి సుగమం చేస్తుంది on తోడ్పడేది 
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సొత్మికాభినయం). ఈ రసానుభూతి [క్రమం మాత్రం (షేక్షకునకు తెలియదు; 

అంతేకాదు రసానుభూతి ఎక్కువకాలం ఉండదు. అందుచేతనే “రసాత్మకమైన 

ఒక్కవాక్యం కూడా కావ్యం అవుతుంది” అన్నాడు విశ్వనాథకవిరాజు, 

[గ్రంథ ప్రమేయం ; 

వె వివరణలో విభావ-అనుభావ- వ్యభిచారి భావాల స్తూల స్వరూపం 

విశదం చేయబడింది. నిభానం సాధారణంగా వ్యక్తి వరమైనది. పురుషు 

నకు స్త్ర, చిభావం, త్త్రకి వురుషుడు నిభావం; కావ్యనాటకాలలో వీరు 
నాయికా-నాయకులవుతారు. కొవున విభావస్యరూపం విశదం చేసిన తరు 
వాత పురుషులలోని భేదాలను నాయక (ప్రకరణంలోనూ, స్త్రీలలోని భేదాలను 
నాయికా |పకరణంలోనూ వివరించాను. ఇంక అనుభొన ప్రకరణంలో కేన 

లానుభాదొలను వివంంచొను, తరుసొత న్లాయిభావొళలను, సొత్త్తకభావాలను, 

వ్యభిచారిభావాలను దివరించాను. ఇదంతా రసనొామగి, 

దిభావ-అనుభావ-వ్యభిచారి భావాల సంయోగల వల్ల ఉత్పన్న ములయ్యే 

రసొలను “రసొలు' అనే ప్రకరణంలోనూ,. రసానుభూతిని రసవిశేషోలను “రస 

మీమాంస అనే చివరి ప్రకరణంలోనూ సమీకరెంచాను. 

రసనొమగ్రి ర రసానుభూతి అనే mre దారే సాతి త్మికొటినయ క 

వివరిం వబడినదన్ననూలటు, 

అయితే, భరతముని “భానాలు' ఆనే 7న అధ్యాయంలో సొత్త్వికభొనొ 

లను, “'సామొన్యాధినయం' అనే 22 న అధ్యాయంలో సత్త్వజోటంకారలను 

చినరించినాడే తన్న “నాట్యం నత్త్వే ప్రతిస్మిశలి అని చెప్పే కూడా 'సొత్త్వి 
కొధినయం' పేర ప్రత్యేకంగా ఏమీ దివంంచలేదు. మరి సొమాన్యాభినయం 
అంటు ఏమిటి? “నావాన్యాభినయో నామ జేయు వొగంగసత్త్యజు” అని 
22 న అధ్యాయ ప్రారంభంలోనే భరతముని పేర్కొన్నాడు. అంటీ నాక్ 

(=దాొచిక)-అంగ  (=ఆంగిక)-సత్త్య (=సాొత్తిక) అభినయాల సమీకృత స్వరూ 
పదే Wl ae అని స్పష్టమవుతున్నది. వెంటనే ఆ శ్లోకం నాలుగవ 

పొదంలో “నాట్యం నత్త్వేప్రతిషితం” అని చెన్చటాన్ని బట్టీ భరతముని సత్త్వ 
(=సొత్తీ (క) ) అధినయానిశే ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు స్పష్టమవుతున్నది. 22 వ 
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అధ్యాయంలోని సామౌాన్యాభినయం ప్రత్యేకమైన అభినయం కొన'ట్టే, తరువాతి 
అధ్యాయంలోని చిత్రాభినయం కూడా ప్రత్యేకమైన అభినయం కాదు. వొచిక-ఆం 

గిక-సాతి శ్త్వికాధినయములకు సంబంధించి అయా అధ్యాయాలలో వినరింపబడని 

విశేషాంశాలు సామాన్యాభినయంలో దినరింపబడిన టే, bans వ్రధా 

నంగా ఆంగికాభినయనవి శేషాలు వివరింపబడినవి. 

“ నళల్ జ్ఞానం నతచ్చిల్పం 

చపాఫిదా | నపాకలా | 

నాపో యౌనో నతత్కర్మ 
నాట్యఒస్మిన్ యన్నదృశ్యతే || 

=నొ,శా.1-116 





అపారే కావ్యసంసారే కవిరేకః 'పజొపతిః 

యథా స్మెరోచతే విశ్వం తథేదం పరివర్తతే | 

శృంగారీచేత్ కవిః కావ్యే జాతం రసమయం జగత్ | 1 

న్యవహోరయరి యథేష్టం న నుకవిః కానే స స్నతం[తతయా 

-ధ్యన్యాలోకం-[11-42 ళో, తరువాత 



విభావం 

1. విభావం : 

మూలం : అథ విధాన ఇతి కస్మాత్. ఉచ్యతే-విభానో విజ్ఞానార్హః, 

విభావం, కొరణం, నిమిత్తం, హేతుు-ఇతి పద్యాయాః, 

దిభావ్యంతేఒ నేన వాగంగపత్త్య్వాభినయా ఇత్యతో విభొవః, 

యథా విఖావితం చిజ్ఞాళం ఇత్యనర్థాంతరమ్. 

అత్రర్ధోకం 
బహవో౬ర్లా విభావ్యంతే వొగంగాభినయాశ్రయోః | 

అనేన యస్మాత్తే నాయం విభాన ఇతి సంజ్హితః |; 4 

-(నా.శా. ౪11) 

అర్హం దుంపల (ప్రశ్న నా (అధ, విధాన ఇట్ క్స్కొల్ శ = 'విభొనం' 

అనే వదం ఎందుచేత (వయ్యుక్త మైనది)? న ల 

భరతముని సమొధానం ; ఉచ్చతే= చెప్పబడుతున్న ది; విభావ్యు' విజ్ఞున- 

అర్హ = “విజ్ఞానం అనే అర్థం కలది (= విశిష్ట జ్ఞానమునకు 'పాతువు అయు 
నది) 'విభానం' అనబడుతుంది, విభొవం, కొరణద నిమిత్తం, పాతుంఖితి, 

వర్యాయాః = నిభొనం, నిమిత్తం, కారణం, ఫౌతువు-ఆని (=ఇవి) పర్యాయ 

నదొల్లు అనేన, వాక్-ఆంగానత్త అభినయా. = చీనిచేత, వొచిక-ఆంగి క 

సొత్తి (క అభి, ; విభొవ్యంలే ఇతి అత్మ విభొవః ఇ విభొవృమ్యులు 

(=౨ిఢిన్ష ౨గా తెలిసికొనబదునని), అన్ని అందుచేత, “విభానం' (అనటడింది }; 

(యథా) విభాదితం్క విజ్ఞాతం, ఇతి, అనర్జాంతరమ్ = దిభొవితం (= నికి, 

ంగా భొనింవబడీనది), విజ్ఞాతం (= విగిష్టవగా తెలిఎకొనటడినది ), అని 

ఈ వదాలు రెండూ) అర్హభేదం లోనివి (= వికార కములు), 



16 . సాత్త(కాధినయం 

అ(తళ్లోకూ =ఇచ్చట (= ఈ జానే ఒకో శోకం (తనది): వాక్- 

నలా ™” బవాొవణా అర్హా, అనేన, యసా, త్. దిభావ్యంతే 

= వొచిక-ఆంగిక- సాత్తి(క అభినయాలకు ఆ(శయమ్ములైన, “అనేకములయున, 

అర్జాల్ను దీనిచేత ఎందువల్ల, విభావితములు అవుతున్న వొ; తేన అయం, 

విభావః, ఇతి నంజ్ఞితః = అందుచేత్క ఇది, “విభావం్క, అనే సేరుకలది 

అయినది. 
= 1% జః 

చా చ 

తాత్సర్యం వ చిశిష్షజ్ఞానం కలగటానికి హేతువయినది “విభావం' అన 

బడుతుంది. ' విభావం, నిమిత్తం, కొరణం, పాతువు- ఇని వర్యాయవదాలు, 
వాచిక-ఆంగిక-సాత్తి (కాభినయాలకు ఆశయభూతములయిన అనేకములు 
దీనీదల్త విభావీతములు (= విశిష్టంగా భాదింవబడినది) అన్చతాయి "కాబట్టే 
త | “వ౨ిభావం” అనబడంది: విభోదితం,. -చిజ్ఞాతం - ఇవి ఒకే అర్జాన్ని బోధి 

ds : wa అనటానికి బదులు “నిత దు భాన్నంతే 

(=గాఢంగా భావంవేజత్తును) _ అని. భకతరస్నప్రకర్షణం (4). 

“లోకమడఠదరి రత్యాదులకం ఉద్యోథకము' లేవో, అవే కావ్యనాట్యములందు 
విభావముట” అని సాహిత్యదర్పణం (111-32). | 

“విశేషేణ భావయంతి-ఉత్సాదయంతి యే రసాం 
తే విభావాళి అని రసతరంగిణి (11). | 
(= రసాలను ఉత్న్సాదింవజేసేని). 

శప్పిభావది-రసజ్ఞాపన కారణం” (= రసం ఉన్నదని తెలియజేస్తూ రపమునక 
కోరణమైవది విభావం) అని రసార్లవసుధాకరం (1-59). 

స ళాల రతి మున్నగు భావాలు కలగటానికి ఏవి ree (= హేతువులో 
= వీమిత్తములో) అవి, కాన్య- నృత్య-నాట్యములందు apn అనబడతొయి. 
ఆట. చితవ్పత్తుల ఉద్భవానిః తున అయిన విషయం-వ్యక్తి క్తి లేదా సన్నివేశం 
లేదా వమ్హేవు “విభావంి అనబడుతుంచి. కాగా గ కావ్య నృత్య. నాట్యముళందలి 
రోమోక్ష్ నాయకులు, ' సేత్తాది నాయికలు, 'రావణాది (వేతినాయకులు (అట్లాగే 
సన్నివేశాలు, వస్తువులు. కూడా డొ) “విభాని వదంచేత [గ్రహించబడతారు. 

అర్తం లేదా. భావం వ్యక్త 0 కావటానికి అనేక హేతువులు ఉండవచ్చు- 
హర్తాదులనల్ల అశ్రువు జనిస్తుంది; ఘర్మ-ధూమ-రోగాదుల వల్ల కూడా 
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బాష్పములు జనిస్తాయి. ఆ బాష్పాదుల వల్ల ఏమి ప్రతియమానం (జ 

వ్యక్తం, అవుతున్నదో విభానమునువట్ట మాత్రమే దెంటనే ని (యుంనగలము 

(నా.ళా. 7 వ అధ్యాయంలో అభినవగున్నని “విభాని వ్యాఖ్య ఇది. దిని 
తరువాతనుంచి 9 వ అధ్యాయం వర్యంతం అభిననభారతీ వ్యాఖ్య లభించలేదు.) 

౨. ఆలంబన విభావం : 

ఆలంబన-ఉద్దీవన భేదాలచేత నిభావం రెండు చిధాలని అర్వాచినాలంకారికులు 

సేర్కొన్నారు- “ఆలంబనోద్దీవనత్వ |ప్రభేదేన స (=దిభావేర) చ ద్విదిధా” 
(ద.రూ.1౪-2). నాట్యశాస్త్రంలో ఇట్టి విభజన ప్రత్యేకంగా లేదు. , అంతే 
కాదు, ఈ విభజన కొల్పనికమన్నాడు అభినవగుస్సుడు. కొన్సి ఇంచుమించుగా 

అర్వాచీనాలంకారికులందరూ ఈ విభజనను అంగీకరించటం వేత, ఇది నేటి 

(ప్రచారంలో ఉన్నది, 

శృంగారధసంలో నాయికానాయకులు ఆఅభంబన విభావములు. నొయకసర 

మైన “రతి లో నాయకుడు అధారం, నొబుక విషయం, ఇంక నాయికొనరమైన 

రతిలో నాయిక ఆధారం, నాయకుడు విషయం (రసు. 1.60), 

విభావాలలో ఆలంబన విభావాలు “అంతరంగముటు”, ఉద్రీవన దిభావాలు 
“బహిరంగములు”. ఆలంబన విభానంయొక్క ఆధారం వల్లనే రసప్రసరం 
ఉంటుంది. ఆలంబనవిభానర వల్ల ఉద్బుద్దములయమున రత్యాదిభావాలను, 

ఉద్దీపనవిభాదం ఉద్దీస్తం (=దీప్రీమంతం) చేస్తుంది (భాద.1,57), 

అలంబనదునగా “నాయకొదులు'. నొయకాదులను ఆవళలందించి రనోత్సత్తి 
జరుగుతుంది కొబట్లి నొయకొదులు “ఆలంబనం అనబడినారు. ఆది శబ్దం 
చేత నాయిక ప్రతినాయకాదులు (గ్రాహ్యం (సొ.ద 111,62-62 సూ). 

నాట్యశాస్త్రంలో ఆయా భావారసొలకు నిభాచాలను, అనుభొదాలను 
విపులంగా వర్షించినాడు భరతముని (6, 7 అధ్యాయాలలో). నాటిని ఆయా 
రసాలను విశవీకరించేటవుడు పరిశీలించవచ్చు. భరతముని భావవిచేచనం సర్వరస 
సొధొరణంగా చేసినన్నటికీ, అరా (కనాొలంకొదికులు, నొటిని శృంగార ప్రధానంగానే 

వీవరిస్తూవచ్చినొరు. శారదాతనయుని వివరణ, ముఖ్యంగా భరతముతానుసొరి. 
అంతేకాదు. అయా రపొలక్షు అశ్రయపీళాలైన దిభావాలకు “లలితం మొదలగు 

సంజ్ఞ లున్నవని చేప్పి, వాటిని వివులంగా నిశదీకరిరిచినాదు శారదాతనయుడు 
(భావప్రకాశనము - 1.36-56). 



న్ 

Ce 

జూ లా 

18 
Ss aan క్ 

శృంగార విభాదాలు = లరఠితేములు, 1 

2. హోస్య విభావాలు = లలితాభాసముళలు. 
3. విర దిధాచాలు = ప్రరములు. 

శ్, ఆద్భుత దిభాచాలు - చిత్రములు. 

ర్. రౌద్ర విభానాలు. == ఖైరములు.. 

6. కరుణ. విభానాలు  - రూక్షములు, 
7. భయానక విభావాలు రా సకృతములు.. 

య వ్భత్స దిభావాలు మ శత 

ఒక భావంలో లేదా భావద్యణ యంలో లేదా she రంలో. ముందు 

నిరూపతములు కొనున్న విభాదాలు సంస్పస్ట్రములు అయితే, అది రనోత్కర్తి 
విషయంళటో సంగతముళై *ఉద్రీవన చిభావాలు అవుతాయి (39-40 జే). 

1. లరిత భావాలు : ఇవి శృృంగారమున ఉతర్త హేతువులు, రూావ- యా 
వన శొలినులకు.. తన్వంగీ-తరుణాదులు శ్చంవారచుందు ఆలంబన దానాలు, 

ళ్ 

ఈ అలంటనవాలు మధురిమలు. నుకుమూరములు? ఇ (ద్రయిములకు “te 
Bees మాతనే, అ ఇవదియముల ద్వారా, శ్ ఆల వటననుులు 
నునచమునకు ఆహాోదం కెరిషిసాలు. 

ou ప్తి ణన 

2. లకితాధాస వఖావాలు : ఇని ప హోస్యన పదను 'పకొచింపతేసాలు.. సాభా 
ణంగా కుహాకం (' వంచన మోసం ) మున్ననునవి. వోన్నముందు. అలంటిన 
పిభానాలు, అంగివిహినముళలు, దికృళౌకారాలు, పరచేష్తానుతరణములు ఇందులో 

కడా 
ఉంటాము ఈ సిభాదాలు వినవడినా, కనపడినా. నృంంవబడేనా 

జు 

ట్లో హు లు Ap అచ మ అవుతా ము. శా 

నే 4 ఇ క శా Sue oC a4 ఇల తన ఈఏ ఇ శ తి. ప్రైరవిభావాలు ఈ ' శ అరచివపోష కాలు, చాలు, 4 త్ర పందులు, 

ర 
ఆలీ 

- హ్ ec ఇవ క్ష జ ష్య 
జు సితే * నంచి క్ శా “Aas wf త్న క్ శ Sawa జ: ॥ క లార్తులు, ఆం ఆనే ఆం అతులు, కళ అత అల్ల న మళ CARL WT ఖర సరద ఇ క సర 
ఇ WW na గ కీ జ, a ఇ జ చై ఇ శ జ క ఆలంబంములు. ఈ విధానాలు విగపడినా. తెంఎఉరౌ, నతంపబడనా కాడొో 

| వ Tg న టి . జ శ కాక విభావాళు.: ఇవి కరుణరసోత్రంత్రి కొంకొలు.  కృకదులు, 
జే Weg 2 శా న జ శాక్ * wk tite సు aR heres Do MS ram, గో .» సో ల amet 4 ఆ లలల ను 9 DLE USES te ud జ్ శ ova వటి లం os 

జే 



పభావం |! 

కరుణదుందు అఆలంటన దిభాదాలు. శ దిభెానాల ఆయా ఇంచయొాలదా (రా 

మనస్సునకు క్షోభ కలిగిస్తాయి. 

6. ఖరవిభావాలు : ఇది రొద్రరనఉతృర్తమునకు వకనములు, జబహబాహ 
వ్వ ha "43 

a 

ఫేక్ కుక ఇ శ సిన ELITE శ క “క ఓ కే ఇన్ట్ లై ఇ! క pu mh pn శ Srey 

wea Wir జ కక్ చ్ జ CTD న్ చ్ a ని జ 
శరాదులు అదదుంందు TTR st Le Ee PER Mn టు కక షా రతం 

నో 

మా! 

pier జ జ! పుష్ట ల జ స mn a క్ ఇ ఈ పిభాచాలు మనస్సునకు కాతరత ( -అజైర్యం) కఠినిస్తాలు, 
క్షీ pn 

ఛో చ, వ ఛా ॥ ఇ మె శ #3 లో 7. నిందిత విఖాదాలు ; ఇది ఓంత్నరతోలాసకొరికొలు, నందితా కారం, 
జో ల 

అస్ ఇళ జ త్ » | ee 4 శ ఆ వందితచెచం,. దింద్వాచారంి దించ అవదమునాల, రోగాల. ఇద తేడా ఇడ లీ ర q ఇ ఇ 
ళ్ళ జాలాపా స న్స శ శక గ్గ x జ 3 అమర కలనారు. ఎశాదొదులు దఉిభతవుందు అలంటగవిధొడొల. దీట దారిన 

‘ef 

కః 4a షే » ఇ re స్ rR ద అ గ కనులు మదానుకొంటూాము, ఎటగి చోడిటోనిన ఎవ, వో వసపడరు, 

5, థొ స a a ళ్య ఇ, షప ల్ ఆ, ,, పత | క్ * థి. బక్సత DPR ౩౮ ITI IO ik. సన ప్రపశం, 
b=) 

జ కే ¥ + ల! న 1 u a గ క u చి స జ ముహాసం, గామ సంచారం, ౧రు-రాజ-అవరాధం- ఇవ లేదా కది దేసినిదాలు 

a క్ జే. మా wr a ఇవు పు ఖ్ శల సీ జ రతనుతొానుశారవనంి ఆటో రగ కిలొాదాదులడదు సంతతి ంచెటటపటు 

శారదాతనయుని దిచేచనమును కాడా అనుసందింపుహోనలని ఉంటుంది. 

చ్ ఆర శి కల్లో బ్ ఉద్దిపన విభొదం : 

మూలల ! ఉడ్డిసనం చతుక్తా స్యా దొలంబన సమా కున్. 
గుణా శ్చేష్టాలంకృతయ స్త్రటన్లా శ్వేతి భవత 

బ్ 

అర్థం ; నుత. చేస్తా-అలంర్పృతయ.,. తటపా (ద ఇర 
న్ + క్ట గ్ భవతి 'ఐనుణొలు, చేష్టలు, అలంక్తుతులు, తటసాల అనే భూలవట్లన అలం w bis a 

a ష్ 9 
జ్య ఈ: చే క! 1 అ అననా శయ దా అలంటన. విధానాన్ని అశం ఎండే దీపని (2), 

oy 
4 

శి 7 శా ్యై శ జ ఖా స్స్స్ 4 ఇ 5 +a కై ష్ ఎతున స్యాత్ = ఉీవీవనవిధావం నాలుగు విధాలు, అవుతుని ది, i శ Se అన్నే 

4 ais జి. ea + మ! ఇన్నా కా | ఉాత్పర్యం $ ఆలంబన. దినాన. అని ందులెని బండే ఉచీపన 
4 

అక్కి ను 

అ rg dm oy 7 Bh నిల జ l, NU LTTE a అ టు ( శ్రియలు i 

. ఆలధిల్టుతులు (౫ అలంరారొలు), ఓ తటసొలు, 
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టీక: ఇంక, ఈ నాలుగు భేదాలు వరుసగా వివరింసబడుతున్నని. రత్యా 

దులను రసోన్ముఖంగా ఉద్దీపింపజేసేవి “ఉద్దీపనవిభావాలు' అనబడుతాయి. 

శాస్త్రకారులు, తనన భోనాన్సు ee గారపరంగానే వివరించినారు. 

pene వురుషునకు త్తి! ఆలంబనం, [ వురుషుడు ఆలంబనం. ఈ 

ప్రీ వురుషులను కావ్య-నృత్య- నాట్యాలలో నాయికొ- నాయకులనీ, యౌవనంలో 

ఉన్న వారిని (ప్రేయస్- ప్రియులనీ పేర్కొనటం శాస్త్రసృ్యంవ్రదాయం. 

(1 } గుణాలు (ఉక్డ్ ఉద్దీననో విభావం : ఆలంబన గత గుణాలు / 

మూలం : యౌవనం 'రూపలావక్యే సౌందర్య మభిరూవతా | 

మార్హవం పౌకుమార్యరం వేత్యాలంబనగతా గుణాః | 

క న (ర.సు.1-162-63) 
x 

_ FY kr 

॥ 

అర్థం యౌవనం, రూపాలావణే న్ సొందర్భం, అభిరూవతో= యౌవనం, 
తమరు. తజ, ఫౌంథర్యం, ఆభియూవత; మూస్తవం, సొకుమార్వుం (చ) 
ఇత, ఇమాజ్టవంి సమూ, ఆంటి అని (ఇవి వ/, ఆఅలంబనగతా గుణాః = ఆలం 
జనోతములై న గుణాలు, 

ల 

tt ఇ 4 

& ds: క అలంబనగతములె న గుణాలు వీడు చెప్పబడినవి. వీనిలో 
మధు అవాంతరభేదాలు కూడా ఉన్నాయి. భావ ప్రకాళనంలో “పసొదంి అనే 

ఎవ్యమిదన్స్ గుణం కూడా చెప్పబడింది. 

లర వురుమనిలో ౩ కాఫీ ఆయాగుణాలు ఉన్నప్ల'డే వారు సరస్పరం 

. న్న 

క “Tab 1 Wr. క - hg 
జ్ గ్ 

» by kL ఖో; 1 క్! పాట్! కి . బీ en Fa ను ॥ నట ge చ్ నో 
క్ ఎమో శే bat 1 1 ద్రం yale eg Tr 

జ్ న ఇ వై గ్ క సన్ల 2] hy wi ; ny Hey గ ie bd 

| ఇ న్ా త ట్ గం Wf త్త రం స Th ] క క 
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i Pra జ్ జ్ OT] శ in et dm —~ipe- ఐన్ ఈ. ల జ్ వై mr క్ష్ 
గ జ [7 | హ్ Tou క Va Tr. a TI ArT ps cr “iE ల 3 3 లి త కప 5 లా 

జ lew Tn EL REET Whi fury కంటి. న లే “ iad ప్! శ Pal 
క F Belg A 1 Beli, ME "yy: ad MY! శ్ర క్త. 4 ల ర ఉక -1 ba 1 pe ౯” మ్మ గ న్ 

r ey Met]! . గ్ at hen ly 7 [స శ్ జ్ వా ™ కత శ్వ చె 
i 7 ar Ly ha గ్ ఇ ॥ జ్ బ్ 

ణు క _ "rhe bo 7 fon 4 జ త al గ కాజల్ కి 

re Mc బట ల్? కోన. జా ॥ శ > లి i ౯ 

7 కే 

ల ప Ry టే న న పట్ స్ వూ డా వమన shes యన 

_ స మా స్త ola | ఆ ముయోననకోదాల, ఖౌమిగు ( ఈల ఫి) గ బేస్) 

న... రాం పొంది: య, a pian ందు); 
« ' = లో 

ఆ శ ల! 

సన i గ క్ j త్య న్ ఫ్ర 
CL] క్ని 

న్ శా నా 
అమె, ౪ వ క్ల = 

ణ్ - 

Feet; RD, rt 
జ ం bh క్. "Tr శ | 

నో fl క్ ఎ ల = 
+ fp a న్ స U bar కే zy" శా ఆకల 

నో చలు శ నం వ n క | hal dy, MA his MR UCC 
UR") ప i పక్ ih a a సే 1 లీ ve hy వ న Fe 
వ్. ర! PRs Wi gshty! న ప క > | 
fm క శ ఖ్ శీ ॥ ల్ డక... జ్ శ బో క్ షా! kh జ్ ol క్ ఖా 
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తాత్సర్యం : త్రి ఆందరిలోను యొవనభేదాలు నాలుగు. 

శ్రంగారరనముందు ఇవి నైనథృ-రూన- చేస్టా-గుణముల దారా వృక్ష 

చువుతొయి. 

టీక : ఇంచుమించుగా అర్వావీనాకాలంకారికులందరూ యౌొవనభేదాలను 

నాట్యశా,స్త్రానుసారంగానే వివరించారు. |ప్రతియౌననంలోనూ వేషం, రూవం, 
చేష్టలు, గుణాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. అంటే, చేషాదుల వళ్ల, అయా 
యోననభెదాలను గుర్తించవచ్చు. | 

అభినవగున్నడు నాలుగు యౌవనములకు సంబంధించిన వయస్సులను (క్రైంది 

విధంగా పేర్కొన్నాడు (అభా. ౩ వ సంవుట 240) : 
20 సంవత్సరాలవరకు |వథమయోదనం. 

20-30 సంవచత్సరాలదుధ్య ది తీయయొవనం, 

30-40 సంవత్సరాల మధ్య తృతీయయోవనం, 

40-50 మధ్య చతుర్ణయౌవనం, 

మరికొందరి దృష్టైలో-- 
16 సంవత్సరాల వరకు ప్రథమభయౌొదచనం, 

16-25 సంవత్సరాల మధ్య ద్వితీయయోవనం,. 
25-35 మధ్య తృతీయయోవనం, 

సెరి-4ర్ మధ్య చతుర్హయొననం, 

(1) (ఆ) వథమయొననం : 
మూలం : పీనోరుగండ జఘనొధరస్తనం కర్కశం రతిమనోజ్ఞన్ 

శృంగార సముత్సాహం ప్రథనుం తద్ యౌవనం జ్ఞేయం || 
నొత్యర్థం శ్లేశనహా నకువ్యతి నహ్సష్యతి స్త్రీ ధ్యః | 
పౌఖ్యగుణేన్యనసక్తా నారీ ననయౌొననా జ్ఞేయా || 

“(నాలా XNX111-43, 48) 

అర్హం : వీనాఊరుగండ-జభఘనాఆధర =వీనములయిన. (బలిసిన) 
ఊరువులు గండాలు, జఘనాలు, అధరం కర్కశం, రతినునోటుర స్తనం 
= కర్చు శనులు, రతిదునోజ్ఞనులు, అయిన న్తనాలు (కలిగినదై); శృంగార 
నముత్నొాతాం, తద్, యౌవనం, ప్రథనుం, శ్లేయమొ=శ్థంగార నముతానొం 
(అయిన) ఆ యోననం, మొదటేది (అని), తెలునుకొనదగినది; న-అతృస్హం, 
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న్ సహో న్ అధికన్లేశాన్ని (= దంత- ఖర తొదలను), నందా. 

a ల ఎమువ్వుత్, ఎట్స్రువ్యత్ వాయ (నవతులు లోదా శతుబ్బులు ey) 

ల విషయంలో, కోపం సాంచదు, సంతోషి ౭వచు; సౌ ఏం గేషు-అవనక్తా 
నగ నం. J} సౌ a re మ సై విలింనచి-ఆరున నాట న aE 

చనా, కో అ. rp చలము కనతో యన్న 

1. 5), తెలియద pies 

ణా 5 చ్ స ణ్ gos ణ్ క 

తాత్సర్యం : బందం. మందలతచుంలు అపాన దరద దము నఆచిరొ 

1“ కం శదములు అతదు జులు ఆయున త్రరౌలను లిలిగిన శ్రాంగార 
a 

ముత్యొాచామను వయనుు, (పథిముయౌవనం అనబడుతుంది. అధికంగా కేశ 
ఇకక 

జలు నహిం పలేనిది, వస్తే లపల కేపరరా,.. ంచేషం కాని జలోబజ ద, 
(ప్రయుని నామ్యమొణముళ న Gos ఖు 

ఉలవ 
స్యా 

నూలో ఉ జ క తెలియన అష వాళ 

టీక : Sess యొక. లక్షణాలను, సధిమియౌవనండో ఉని i ఓ ఖు లో 
“యువతి చెష్టలను. ఎంగభూపాలుడు. విపులంగా. వింది. విధింగా స్యాం ఉనాత్తుః 

స న! 

(రను. 1.165-169) 

వనబొలం : ఈష చ్చపలనే,.తాంతం సరసు రమాఖాందుజడా 
_. వగర్విరతోగండ మసమగ్దారుణాధరద్: 

ప De భాషల ఫ్యోద్చేద రమ్యాంగం ఆల, ఎద్యావ పౌరభన్: 
ల? ఉని శ్రళతాంకురకుచ వ నుస్వుటాంగకసంధికిన్ . 

ప్రథమం యౌపనం, తత్రవర్త ర్తృమౌనోా 'మృశేక్షణా 

_. శవేక్షలే మృదుస్పర్శం సహతే నోడ్డతొం రతే+ 
మ... నెకీవేళిరథ్రా? ప్యాంగా సంస్కార శళలితాదరా | 

.. నకోసవర్వా భజతే నపత్నిదర్శన నోదిషు 1. ౨. 
prt “hiss కా. కజ్యట' a సంగమ కీంతు లజ్జతే | 

| ye సతత కం త్రలదిత్ నవలలు ప అసం ల మూచరిముటు/ రచ ¥ 
నత , “మస్కా: భావోదయం చేత నిక్కీ YTS, AEC: Ms . భోదధంతో కాడ న! వర్తన ఎల్లటదన ఈవతద లోన 

a 

శ: 

4 

oz aaa J సాధు న గమ శోక పనా హన ఈం పణ, శో న్ "7. 4 ba క g 
"చ 

eon Wale a hr 

ai కలది తొకియో నన సను సూ 



1 శ స్ట్ కా అ కారీ [వె ణ్ 
నంలో ఉన? ఈ3. POS FILE WS CED య re See 

ఖ్ మూ క 
ఇ hy 

యో Fare జనాొపోొరగ్న wo TV eR Wr చేశ రను? 
ళా 

ణో జ కాట్ న్స్ ఇ వ జి ది య తొలి యౌవనంలో జఉన్లు దు గక్నిణ (ఎలిఎవలె దొదరు మొప్పలు కలది, 
అ ఇ శ వ్ ఇ ఇ అ క థి వత్ 4 m9 2 వృ్యదువయిని న్ప్భుక్ తంతుంది. అదరుతిని సదూంచలేదు సఖులతోడి కేళి 

ఆబ్ యందు అసత కరగి బంటుంచి,. తర అవయవాలను 
వ 

ఇ సీ ఉర ఇది జ్ , ten ణు" శ రీ క గ ళీ 5 నం చోప్దుతుంది సవపత్వులను చాఎనదాడు వెవం కొన, వొర్తంలొని 
అక్కి ఫి ద 

2 “4 థె జే ti Fn ఇట్ట క్త i Py 

os, Es. రికి SOP SEE Sree OU EA 
bh జి 

యంటో ఎసాదడుతు దాచి, 

ఉదా . (రను. 169 జ. తరువాత) (పైయోలో ఉన్న యువత 
చాకు ఎం. మాన్ జీచొహారణము / 

మూలం : అదర్చవ తృ్రథను దర్శన సొధ నాని 

సొవజ్జ మొద్చత సీ జనజట్స్పతొని 

చ్యాజకోపమధురాణి గదే సుతాయా 

వ పొంతు మాతన సమాగమ చేష్ట తాని 

తోత్చద్యం : వచుని తొలి చర్మ prone 7 

కాని చెలులు (పోతు చాందనా అనంగానే వొరు చెప్పినట్లు 
నమౌాగమం చేష్టలు తెచ్చి పెట్టుకొన్న 
చేసష్టటు గల శంరాజన్న వతి మిము డక కే వచుగాతో 

(i) (ఆ దితీయ యౌవనం . 
మూలం :' గాత్రం పూర్జ్ణావయనం ఏనా చ వయాధరొ నతం మధ్యన 

కొమస్య సారభూతం యౌవన మేతత్ ద్వితీయం ఈు : 

కీందిత్ కరోతి మోదం శీందిట్ క్రోధం సల మత్సర ద్ర దప 

శ్రోధే చ భవతి తూసం రహోవన భేవే డితే " తు 
-(నావాన NI-44, 49) 

* వూరానయనం గాత్రం ఇనంవూవమంులయుని అవయవాలతో 
డన స : నీనొ(2) నయోధిరొజఐనీనములటున నయోధిరాలు (-: మచి 
her ఎట్రోదా, అటి y=) ఇనేన్నని నుమా జని NE y రొామునంరటోతోం 

పే 

= కొదు సారభూత మైన్, వతల్ ద్ధితీయద, యొననం (త) = ఖర ద్వితీయ 
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యౌవనం; ద్వితీయే, bigeye ద్వితీయ యౌవనభేదమందు; (శ్రీ) 

కించిత్, PEN కరోతి = కొంచెంగా చూనం చూపుతుంది; కించిత్, 

[క్రోధం “మత్త్సరం . (౪ చబీద) = లతే (క్రోధం, మాత్తచ్చం (కూడా) 

చూవుతుంది; (క్రోధే, తూమీం భవతి (చ) = కోధమునందు, తూక్షీం 

భాభం (= ఊఈళరర్ో ల. వవొస్తుణ కది, 

తాత్పర్యం : అవయవ నంవూర్తి తో కూడిన శరీరం వీనముకైన వయో 

రాలు  నతమధ్యము కలిగి, కొముసొరభూత వై మెన వచయన్సు ది 5 (తీయయొ 

వనం, ది దున్న వ్ర ంచెంగా మానా (కో ధ-మాత్త ఇర్రారిం క 

లను చూపుతుంది డోధనమయంలో ఊరక ఉంటుంది, 

టీక : దితీయయౌవనం యొక్క లక్షణాలను, ద్వితీయయౌననంలో ఉన్న 
స్తీ యొక్క - చేష్టలను sabe వివులకగా వివరించినాడు (ర.సు, 
౯170-74) : , 

మ య 

2 పనౌ పనో తమ ర్మభ్యః పాతంఫాదన్వే 

ఊరూ కరికరాకా రావంగం సత్య ఉగ 1! [| 

ఎల... విత్తంట్లో 'వివులో నాలి, ర్లభీర్యా జహానం ఘన్: | 
... .. .వ్యైర్లోమాపీ, స్నెస్ట్య మంగకేశర్లదాక్షిణి | 

త క 5 క్భిత్తా. వాషులోచనా | 

ea న్నా ప్రాయేణ కళ్ల | 
i 

ఆ ue తి PE 1 మ! గ - |! లో 

ఖ్ రో a. వ pf. 

sr ల 
Se. nice Baas ee Pree సభలు వొణులు 

॥ - a bytes స్ట పటా నందం. లాల కస్త బ్రోళ్లున్సల్పు నువ్వ్యక్త దగ 

ఏ. కలలో అ , విశాడినితందొలు, లోతైన నాభ్సి మన 
ani in నూగారు), సౌన్గవో వేత 

whe i శశిని. ద్వితీ యుభకె,రం. 

ఆకటోపై. మైన కనులు కలది స్తే! 
ళు ద్ గట్లు _ ఛో (ల తల్ల 

ప et 
వ్ వా షీ 

, రన్లో 
5 నై + " 

జ న్నా 1 gi ~ న ఓ 
క + కా r క 

ము ei rey Ee భ్ మ. న MR స ల నో 
క క Es wk గో ఎట్టి ya mg మ శ 1 “+ Ta శానా 1 
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వ్రనన్నురాలు కాదు. నవత్నులవట్లు అనూయ కలిగి ఉంటుంది. అనరాధాలను 
నహింవదు. ప్రణయేర్హ్య (= ప్రణయ కోవర)తో ఎరు వెళ్ళి ఉంటుంది. రతి 
కేళిలో సగ్గువడదు. రవాన్యం ఖ్ (= వడకటింటిలో,), నగరంగా, [నవ్వి స్తుంది 

ఉదొ : 
మూలం : తన్వీ శ్యామొ, శిఖరిదశనా, పక్వచింబాధరోస్నీ 

మధ్యే శ్రామా, చకితహరిణీ _పేక్షణా, నిమ్న నాభి 
(శోణేధారా దలసగమనా, స్తోకనమా స్తనాభ్యం 

యా తత్ర స్యా ద్యునతి విషయే సృష్టీ రాద్యేన ధాతు? | 

-(మే., 11-22 

తొత్సర్యం : నుకుమారాంగి, యొవమధ్యస్థ అయిన ఆమె (అనా 

(ప్రయుతాలు మొనలులోతిన దంతాలు, దొండ చంటి (రేం ది పది, 

నన్నని నడుము బెదరుతున్న ఆడులేడి కహ pot చూపులు లోతైన 
నాభీ కలిగి ఉన్నది, పిరుదుల బరువుచేత మెల్లగా. నడుస్తుంది, కుచభొరం 
చేత కొంచెంగా వంగి ఉంటుంది. ఆమె, విధాత చేసిన తొలి న్ధుష్టలో తొలి 
నష్టే (=ఉత్త మోత్తమం) అని తలుస్తాను (మేఘునితో యక్షుడు చెప్పన 
మొటలు). 

(i) (2) భృతీయ యొననం : 
నూలం : సర్వశ్రీ, సంయుక్తం, రతికరణోత్సాదనం రతిగుణాఢ్యన్ | 

కామాస్యాయిత శోధం, యౌవన మేతత్ తృతీయంతు || 
రతి సంధోగే దళ్లా |ప్రతిషక్షాసూయినీ, రతిగుణాఢ్యా | 
అనిభ్బతగర్శిత చేష్టా, నారీ జ్లేయూ తృతీయే ఈ || 

( -(నాశా సస! 11ేం4ర్, 50) 

అర్థం : నర్వ్యగ్రీ, సంయుక్తం = నర్వాగంగశోధభాయుతం; రతికరణోతా, 
దనం = ((వ్రయునిలో) రతిని రగుల్కొల్పునది; రతిగుణార్భం =అధికంగా 
రతిని కోరేది; తొమూస్కొాయిత శోభం =కొదూన్ని అతిశయింనడ్లేనే శోభకలది 
(అయిన); వితల్, యోవనం, తృతీయం (ళు, = ఈ యొననం్య మూోొతవది, 

రతినంభోగే దృక్షా =రతిశేళిలో నమర్దురాలు; ప్రతినక్ల -ఆనూయినీఆ నన 
త్సులయందు అనూయ వదాంచేది; భతి గుణాధా= రతి కేటులలో ఆరితేరినది; 
ఆనిల్భత- గరం చేసా = దాచుకొనని గల్బిలోచేస్టలు కలదీ (ఇటువంటి); 



లట | నాతి కాధనరముం 

నారీ ఇత్ర, తృతీయ(తు/, క్ల జోయా అ యొవనమందున్నుది (అని), 

తెలియవలెను 

తాత్పర్యం : సర్హగడ్రీ, సంయుక్తం 5, రతికరణోతా దన నమరం, రత 

 నుణాధ్భం, కామాప్తాయితతోభం అయిన యౌవనం మొడవద్, ఈ 

చూడదు యౌవనంలో యన్న రౌతు" నంది మ ఎముర్జుధాలు, [చత న 

నుందు అనూయ ఏడూ pa రత గుణాధ్ల (= కాముతంత్ర ప్రయోగము 

అందు పగల్చు), నెర్పంతో కూడిన చేష్టలను దొదు కొననిది-ఇటువరటో ws] 

త్రతీయం యౌవనంలో * తేన్సది. 

టీక: చృతియయౌ నంలో ఉన్న స్త్ర “కాంతుని అభీష్టమునకు అనుకూ 
లప ఉంటుంది” అని భావద్రకాశనంలో అధికంగా ఉంది. 

శృతీడుయౌవనం యొక్క లక్షణాలను తృతీయ . యోొవనంలో ఉన్న ఆ 
చేష్టలను నం భూపాలుడు (రైం ఇది దిధ౦గా ఒఇవరిం దినాడ్తు (ఈ. Hote (| 4-7 7): 

మూలం  అన్నగ్షతా నయనయో ర్లండయో ర్మాాన కాంతితా :| 

. చిచ్చాజుతా ఇరస్పర్మో౬ఫ్యంనానాం శ్లో శథతా మనాక్ ' 
అధరే wa రాగ తృతియే యౌవనే భవేత్ |! 

ఎ... తత్ర త్తగొ మయం కీ, రతితం(తవదర్రతా ! 
. వళల్లభస్యాపరత్యాగు తదాకర్షణకౌశలం |! 
అత పరాధేష్య, సపత్నిష్యమత్సరః | 

_ శాత్సర్యం : “న్మేతములందలి . కొలిత్సర నన కేల్టటం, బెల ల్గ్ 
యచంవలి చునువు త్గుటం, . దేచొచ్చాణు తరగటం. న్ప్భ క్రరవంగా 
ఉందట. (మృదుత్వం పోవటం), కొంచెంగా అవయవాల వటుత (వ 
తాట... వెదచ్చుల ఇట్ల ధనర ముదరటర- న్ సాన =వలీ 

_' 1, > inl 

క్ he కరే మ వస ఖు tl య 
శ aa at 1 జో (న 

॥ కంతా “hit క rf vr ము ఇళ 
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[11 క be ధా, శో లో! ay, వే EA Og 

శ్! a చ“ లగా అము క 
ల! ri bh ప 

| wa ' 

పమ శస మ్య వళ్లభుని ని ఎితదాటును మూవ 

వ! తపా ను వక్లభుని a న వల్లభున Bu
gis తు 



క లా లీ 

ఫఘంటొవవే తపతీ తప మోొదమేతాః 

వ్ధుంతిప్తై ధాన క్ు మ ఆ ట్య బక as fn 

= (అరు ఇత్తి తో dos క bel PE fie Tech హి సంతన వుు. శ్రమం క ల ను? WEY 

రము ద (వేళెదుకుదొలు రల ఈక మందితుటు కల పా OD 
ల! 

క వీ జ్జ 

మున, తొశిదులనువాడ. రాతివతను చావును అనులింప్తన్నా చు, 

వ్ల ₹ ఇ న శాల్లు షే iy an 

టీక 0 Dew Cr YR 1 Pre i bn నిర్భర ౩ కం జ పతే 

pg 

ధను వగా సదుం. కొంగర తర =: Sess CA కొవగంభో 
జే స pn స్టే sf శే శ క కీ oe 

పాటు) AE గ sand జో Tog al రో A జో పొలుచి ఖు టీ కా వొ మచం huey 

అ 

మూలం 3 నవయోవనే వ్యతతే తెఫో ద్వితిలు తృతీయితే వాపీ 

శృంగార శ తుభూతం యౌవన మేతి చతుర్థం ఈ 

Wg AT Le ఆహ నౌధర్య we Try Kd లౌ 

కొనుం.బతి WEY నది Fe Hd ల్ నక శీలి దృతుక్త్రప 

ఫి ya My ష్! చి షు సతో 
ఆల లోల చుల్ల కాటాళిడ్డు ఈ hee బలైన ౪ పీతా 

అపరహామ రితి నిత్యం నారి క్టేయోొ వతుశేతు.. 
గ గ శు ల 

(౫ జే 4 స 11144, శీ గ్) 

అరం  నవయొవనం తధా దితదే, లలనేనే (నా). అనే 
వృతీతే నద పథమ) యమొవనం, అట్టాగే ద్వితీయ, త్రితీయ (౫ొవన) 
ములు, కడా సితంచిన పిమ్మట. (వచ్చేది); వతం (త). మె 

నవీ ౩ సళ యెవరి వితిల్, ఖరార శ మయాళి ZL ff ల 

చతుర యి wea శంగారమునకు శతుభూచిస్టైన 

అదైన సంద ఫు ఆ వరాస్తినని “దాగా వలీ లన | రోం ని 

నములౌన) ae రుం దమవోలు, Me ఒకు లే బిల్ "ఊర, 

లొవణ్నం:! లర బోద at గాతోలెదగా? mss (సళ ప! et 

= కొను తరత fee ba వీతాంసొను ల్లో ల్ చ (worn): వితల 

కర్ లా బటల + bt, మ Se ia టీ ళో సః 

రాతర ఏథి , ens PgR తీయు - లి ల య టి ష్య. గ గీ a స న్ 

శ థి 3 TE ™ ) 

బలు ఓ = చు, vz క తటూోత: అప్ చలల టం న te 



౨8 ' సాత్త్యకాధినయం 
ణు 

నిర్మా ంనములయిన గండాలు, జభనాల్కు అధరాలు స్తనాలు కొంచెంగా 

తగ్గిన గాత్ర లావణ్యం, కాము తం(తమందు నిరుత్తావొం-ఖని చతువ్తయా వన 

- మందలి లక్షణాలు. 

చతుర్తయౌవనమందలి స్త్రీ, చిత్రగ్రవాణ నమ్మ, కామాభిజ్ఞ; అయినవ స) టికీ 

నవత్నులవట్లు మత్సరం వహించదు. భర్త సాన్నిధ్యాన్ని ఎల్హవ్దుడూ కోరుకొం 

టుంది. 

టీక : చతుర్తయౌవనలక్షణాలను, చతుర్తయొవనమందున్న (స్త్రేయొక్క 
అ లా 

చేష్టలను సింగభూపాలుడు క్రింది విధంగా వర్ణించినాడు (ర,సు.1-177-79): 
మూలం : జర్దరత్వం స్త న-శ్రోణి-గండోరు-జఘనాదిషు || 

నిర్మాంసలత్వ్యం భవతి చతురై యౌవనే (స్త్రియా? | 

తత్ర చేష్టా రతివిధావనుత్సాహే ౬ సమర్హతా || 

సవత్ని ష్వానుకూల్యం చ కాంతేన విరహస్తితి* | . 
తత్ర శృంగారయోగ్యత్వం రతాష్లో దనకారణమ్ || 

ఆద్యద్వితియయో రేవ న తృతీయ చతురయోః | 
యా 

తాత్పర్యం : చతుర్తయౌననమందలి త్రీ/+లకు న్తనాబ్కు (శోణి (కటి, 
కపోలాలు, ఊరువులు, జఘనాలు (=వీఆుదులు)- దీనియందు జర్హరత్తంం (= 
యునలితనం లేదా శిధిలత గే ౧0 /, నర్మాంనలత్తం ( మొూంనభాగం తగ్గవోవటం 

లేదా చిక్కిపోవటం/ నంభివిన్తుంది. ఈ చతుర్త్రయౌవనమందలి స్త్రీలు తతి 
తంత్రమందు ఉత్సావాం లేనివారు నమర్హత కూడా లేనివారు అవుతారు, 
సవళత్నుల పట్లు అనుకూలత ఉంటుంది (= చూాత్శర ye ఉండదు). కొంటు 

నియొక్క ఎడబాటును నవొంవగలరు. రతి నంతోవకారణమగు శృంగారయో 
గ్యత (౦ తొలి రండు యౌొవనాల కే ఉంటుంది; త్రతీయ- చతుర్త యోొదనాలకు 

ఆ యోగ్యతలేదు. - 

టీక న శావకమున్ చతుర్ణయౌవనాన్ని. మాత్రమే శృంగార శశత్రుభూత 
చున్నాడు. కాని ఎంగభూపాలుడు తృతీయయౌవనాన్ని కూడా శృంగార శత్రు 
భూతంగానే వరిగణించినాడు. అందుచేత సింగభూపొలుని తృతీయ యౌవనవర్తన గ్ల రో ననున చేసిన వర్లనకంటు కొంత భిన్నంగా ఉన్నది. ఇంక చతుర్హయొవనంలో 
(ఈ కాంతుని యొక్క విరహాన్ని నహింవగలదని సెంహభూపాలుడు చెప్పినాడు, 
కాని భీరతమునివ్రకారం వృద్ధావ్యంలో అడుగుసెట్టిన ఆ స్త్ర? కొంతుని యొక్క 



సొన్నిధ్యాన్ని నిత్యం కోరుకొంటుంది. అంటే ఎల్లవాడు తనదగ్గిరనే ఉండవలెనని 

కోరుకొంటుంది. దగ్గర ఉండటానికి అవకాశం ఉన్నా లేకపోయినా లోకొనుభ 
నాన్ని వట్ట క్కోడా భరతముని చెప్పునది సమంజసంగా ఉన్నది-- అవాడు దాం 

కావలసినది సహోయ సహాకార సొనుభూోతులు మాత్రే, 

(ij రూవం ; 

మూలం ; అంగా న్యధూషితాన్యేన ప్రశేపార్టె ర్విభూష సి * | 
యేన భూషితవ ద్బాంతి త ద్రూస మతి కథ్యతే | 

(oi 180) 

అరధ | (వేశ్షేన-ఆ శై DAN: = వెటుకోవగిన మంచి టోసష్తగోల 
ఛు : hel ము. న 

చేల అంగాని. అభూొషతొని-వవ = అవయవాలు, ఆలాకంందబడ తిపోవుం నెప్పి 
టీకే; యేన, భూష్పితవల్ -భాంతి =: చేనచేత, అలంకితి౭వటడి నట్టు గానే (బేరా 
గీన్తుందో; తల్ రానం -ఇత్క కొఫ్ఫుతే = అది, 'ఊొనం' అని, బెవ్ప 
బదుతున్లు టి, 

తొత్సర్య్వం ; శలీరమందలి అవయవాలు మంచి యభొషతూల చేత ఆలంకలిం 

వేబడ కసోయి నవ) టోరీ, ఆరంకిరింవబడి నట్టు గానే ఆ శరం (ప్రకాసిషమా ఉం జే, 
ఆదీ తానం అనబడుతుంది. 

ఉదా? న్నాతుం నిముక్తాభరణా చిమొర్యా 
భాయోం సహ ధయొష ముత శెరీరవ్ 
ఊగాద్భ్ర బా కొచిదుదారాసా 
యాం వీక్ష్య అజ్ఞా వధిచే నయూషా. ॥ (సు. 180) 

స్నాన చేయటం కోనవ, ననిలను మాల్వాలను తీసివేసి, స రొనం 
తరం శరీరాన్ని అలంకరించుకొనటం మరచి బయటకు వచ్చిన, ననాద 
నొందర్శనతి అమన ఆమెను చూచి నలు. ఛతెంచిన యువతులు (అమెకు 
తాము నరికాముని) సగువడిం, 

టీక: రూపొదులకు ని సచనాలు నౌా,ళా, మందులేవు, అందుచేత రసు. 
నుంచి ప్రధానంగా నిర్వచనాలను గ్రహించాను. శారదాతనయుడు “రూపము” 
ను క్రింది దిధంగా వర్షించినాడు (భావ. 11-209-10): 



“Y bE ‘1 (న తే0 

మూలం వ ఆవేధ్యారోవ్య-నిశ్షేష్య-బంధనీలైై రభూషితద్ || 

య ద్చూషిత మివాభాతి దద్రూప మితి కథ్యతే | 

తాత్పర్యం : ఆవేధ్యాలు, ఆరోస్నాలు, నిక్షేస్పాటూ, బంధినీయాలు ఆనే 

నాలుగు విధాలమున అభరణాల చేత భూషితం కాకున్న ప్పుటోళే, భూజతోమై 

నట్టుగానే (వకాశించటం *“డూవం అనబడుతుంది. 

శారదాతనయుడు నాలుగు విధాల ఆభరణములను [és దిధకకా నంద్ 

నాడు (భా.వ్ర. 11-210-13) : 
ఆచేధ్య భూషణాలు : రత్నమయంగా లేదా కేవలం బంగారంతో చెచుబడిన 

కర్ష-నాసకాదుల  అభరణాలు-అంటి చెవులను, ముక్కలను కుట్ట ధంంపజెస 
ఆభరణాలు, - 

ఆరోప్య భూషణాలు 2: ఇంద్రచ్చందం మున్నగు. హారాలు, బంగారు 
గొలుసులు మున్నగునవి. జల: కఠరటంనం5ిదు అనుక చర. 

న్ క న్నా ఇచ్చి చ ఇ PP | చామ గా ల త్ల ఇక్ న్న ™ రై న్నా 
బంధంయభూచణాొలు ఇ దూతల రం స నది, ఎర మయువులు అం, 4 

కట సూత్రాలు అంగదాదులు, గజ్జెలు, (న దయం (=కంరమునందు ధరించే 

పట్టడ మున్ననునమిి- ఇది. కట్టుకొనే భూషణాలు. 

6 = an a 

, (Un © అదినా. . 

మూలం వ ముక్తాఫలేషు చ్భాయాయా స్తరళత్వ్య మిదాంచరా | 
వతిభాతి యదం శేషు లావణ్యం తదిహేచ్యతే 1 

i. ]- 181) 

త We సీష లా నడం ar ఆ “జ్ wee క లి బ్బ క న జ్జ “= 9a; (7 అర్హం : చదాకాఫలేషు అంతోరే మంచి ముతా లోపల (ఉండే ట్ 
Sy Gay 3 హన్ లా mw బా (వా బీ ఇ రజ వ , త లభాయాయాం, తేంళత (౮, Fe et న ఆం (= స్త్ యంతు. చొళిప్రాళల ఎటెనే, 

ఎకు ఇ కా “నజ ఉర నా 4 నో గ్ వ్ క ఇ శ యత్ -అం గేవు, (ప్రతిభాతి ఎది ఆవయవములంచు, (వకొరిస్త ఎదో; తత్, 
స్స్ 

ఫె ము an “ey జనన " పవన =] C= ణ్ 3 151, 4: లవణం (ఇవ | ఉచ్చాతే ఆడం, రెం అన బెస్నీటుడతు స 
wh జ్యే 

2 భీ ష్ పు క్ a చాక oy ద్ జొ తాత్పర్యం : మంచి దూతల తతుకుదలౌరే శరీరం నుంచి ఏ 
ఓ ముక ఇ "రార = వ థి Cee చ ఇ శ 

వ 
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ఉదా వఆంగేషు శ్రటికొదత్య మాల భం తే | 

ఆటలో కోలా ben జో (తేద (అతడి టిటో || 

-(5.ను.1-181) 

కోమలం అ కొంచ వెన్న అవెలుగు సల; చకారొన్తు శ్వ చి, 

టీక: శారదాతనయుడు లావణ్యాన్ని |క్రిండి విధంగా వర్షించినాడు (భా. ద. 
111-124) 

మూలం వ ప్లనమొన మివాభాతి యదంగం కొదతివానణీ | 

లావణ్య మితి తత్పాంహ* వులకం వ్రతివొడిషు | 

త్త 

(=తేలుచున్నట్టుడా) భాసెస్తుంచో, (వతిమాదులలోన వులక్రం (= ఛాయా 
దిశేషం) న్హులిస్తుందో అది. లొవణామనిబాముతు ది. 

ఉలి అనే 

తాత్పర్యం : చీ శరీరం కొంతి అనే జల వవాదాదుందు. ప్రవమోనంగా 

(iv) గా సొందత్భం / 

వజాలథ : అంగ ప్రత్యంగకొనా అయో సన్ని ఎక్ నేశో యధోరితన్ | 

సున్న సంధిజబంధః స్యాత్తత్వొందర్య మితీర్యతే || 

(రును. 1182) 

అర్థం we వే = నా ట్రాక్ దర, - (ఉపా రగ )- వత్స Pye చాయ క. ' 

యు వన్న వేశా అల మ్మే ల వ? =, నన్ని వేశం, యువో చితోంగా గా ఎక్కు లీ 

తమ్ము వటు లే లేడా రె tn నున్చి బాల రన ఖో సాత్ = అ వునోవాం 

మైన, నిరం fee fre Va Lo రట ంటుందో ల్, ya నందర్వం, షత, ఈర్వుతే 

= ఆచి “శౌందిర్నిర' ఆని చెన్పబడుతున్న. ది, 

తొత్సర్యం GN -శీాంగ-(పత్యదగాలయొక్క ఈము యుధోచిత వై 

చు నోహరనం వివధ. (= అవయవముల సొలదిర) కలీ ఉంటే ఆది 
క్ నొందర్శం ౨ అవుతుంది, 

తదా : దీర్హాళ్షం ఛశరదిందచుకొంతినదనం బొవాా నతావంనయో. 
నవత్షైప్తం నిబిడోన్లుత్తస్తనముర పొర్ష వమ్భి నే ఇన! 



వాక పీ న 

బ్ = శ్ 

32 
సాత్తి ;కాటినయం 

మధ్యః పొణీమితో2. మితంచజమనం పాదా వరాలాంగులీ 

ఛందో నర్తయితు రృథైవ మను క్లిష్టం తథా న్యాద్భ(వుః |: 

(- మాలనికాగ్ని మిత్రం-11-3 రాజు మాలవికను గూర్చి). 

_ముఖం- నిడుదకన్నులుు శరశ్చం[ద్ర కాంతి కలిగి ఉంది. బావొచులు 

అంనములవైవు నంగి ఉన్నవి. వక్షరాకతినముటు ఉన్నతములు అయిన 

న నాలు కలదై చిక్క నిదె ఉంది. సారా (లు మెటుగు వెట్టినవా అన్నట్టుగా 

ఉన్నవి. నడుము సీడికిలి కొలది. వీణుదులు చివులదులు. హొదొలు వ(క్రాంగు 

న్! నాట్యాచార్యుని మనస్సు నందలి భావనకు తగినట్టుగా ఈమె శరీరం 

నిర్మితమై ఉన్నది, 

(7) ఆభిరూవ్యం ' (=అభిరానత) 
మూలం : యదాత్మియగుణోత్క గై ర్వస్తన్య న్నికటస్టితమ్ | 

సారూప్యం నయతి వజ రాభిరూప్యం తదుచ్యతే || 

-(రఈను. 1-183) 

అర్థం : యత్, ఆత్మీయ గుణ ఉత్స రః = ౨ది, నయ (= తేన 

యొక్క) గుణాధిక్యం చేత; నికటస్త్రేతం, అన్నోన్సొ వస్తు = (తన) నమీవమం 
దున్న, ఇతర, నత్త సారూవ్యం, నయతి =తనతో నమానమైన రూనం 

పొందునట్లు చేస్తుందో; తత్, ఆభిరూవ్యం, ప్రాక్లై + ఉచ్చతే = అది, “అభి 
మ. (ని), (పాజ్జ లచేత చెన్స బడుతున్న ది." 

తాత్సర్యం ఫి నీ (యగుణాధిక్యంతో, సమీనచుం ందున్న ఇంకో వస్తువును 

కూడా తనతో నమానమగు తూవం పొం ందునట్టు శు “అభిరూవుం 

{= = panes ) ఆనుతుంది. 

వ (1) వకోఒవఏ (త్రయ ఇవ భాతి కం ందుకో౬. యం 
కొంతాయా* కరతలరౌగరక్త తక్త* | 

భూమౌ తచ్ళరణనఖాం శు గంగ ౮ సం 

వ్యష్టి నన్ నయన మరీఛినీల్లః || ( భోజచరితమ్- ) 

- ఆ కొంత కందుకం (=బంతితో ఆడుతున్నది. ఆ నమయంలో 
. కొందుకం ఇమెచేతిని తౌకినవుడు ఆ చేతి ఎజ్టదనం ఎల్ల ఎజ్బనిదిగానూ, 
నేలవై వడీనపడు ఆమె కాలీగోళ్ళు తెల్లదనం వల్ల తెళ్డనిదిగా నా ఆకొథంర 
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లోకి ఎగిరినప్టుడు ఆమెకనుల నల్జని కాంతివళ్హై నల్డనిదిగానూ-అంకే ఒకే 
బంతి స్థానం మూడ్చువల్ల మూడు విధాలుగా కన్పట్టుతున్న ది. 

(11) నువసద్రమైన ఇ ఇంకో ఉదాహారణ : 

జానక్ళాం కమలామలాంజులివు కే యాః వద్మరాగాయి 
నఖ రాెయునచున్త కేతు ఎలనత్ము అంది oo | 

(పనా శ్యాయమలకాయ కాంత్ కలిత్రా యూ ఇం(దనీలాయితా 
ముక్తా నస్రూశ్చుభదా భవంతు భవతా: శ్రీశాదు వె వ వొపొఠొ || 

(శ్, రామకర్ణామృతం-1-ర2) 

- ముత్యాలు జానకి యొక్క ఎజ్రని వద్మంవలె 
రాగమణులవలె “ఉనన రాముని నొాతము నందుంచబడ 
ంతరాళమందు (నీత యొకు. దోసేల్సి రాముని 

ఖాళీలో తెల్టని దుల్జెవుచ్న (ల వలె ఉన్నువ్కో రొముని న! 
yy 

రల్దన దేహాకొంత్రివ అ ఇం(ద్రనిలాలవలె ఉన్నవో క్ అటో లు 
ఆన్స్ టి 

మందలి తలం(బాల ముత్వొటు మీరు శుభయును. కలిగించును 

ప్ ప్రే. వ్ 
ను వాయు. తెల్లని 

iu ఫర! 
x 
శా 

pm 

(ళో 

a5 త్ 
ఏల 

కే నక 

(ఫో లో 

0 7 
te ష్ (స 

ష్ 

సరా b 
గ్ల 

£5 గ్గ ర్య 
వ్ ళల 

(1) మార్దవం + 

మూలం : స్పృస్ట్రం యచ్చాంగ మన్చ్యృస్ట్ర మవ న్యా న్మార్తవం బొ తత్ | 

(రసు. 1-184) 

అర్థం : యత్, అంగర, dys Roy (= ఎవలి) హా lm (= | 
ఆవయవం/ (చునలనము) ws Sy నటల; Coy yA ఇ 
చూారవం (ar) మట్ట) భొదిచున క (మనలను తొలు ళ్తు) వ 
'మాళ్గవం' ( అనటడుతుంది. ) 

బిన్వక్తి అవయవ మైనా మనలను తొలినపుటిటే, అది మనలను తొలు ళు 
ఉంటే అది 'మార్రవరో (=వ్భుదుత (3) అ,ందాదుచుంది, j 

వృతి రేక రోంధాోక ఉలి తీేదొహారణ : 

ఉదా : లక్షాం విధాతు న 1 
నఖ్యాః కరేణ తరుణాంబుటుకోను లేర | 
కనా భాద వవ దొశు బభూవ తత్తర 
[మూ రం వున రభూ తంతు ఘాషణొయు || 

- జు వల్లభుని శ్లోకంగా “మూర్తి ముక్తావళి లో) 



(లో జి యు 
ఆ భవ లకే అ అక ఇ 

- చాదాలకు అత్తుకవూయటం. కోసం, లాతూర్ యొకు అదా గాన్న 

ఒకో చెలికత్తె తరుణొబ్దములచలెౌ కోదులములయూన తన కరయులతో పట్టుకొని 
నంతనే , ఆ పాదం అవలీలగా ఎత్రని కది కాగా అలంకారమైన లాకారనం ఆ 

'యొక్ష్హ అక్షర లోకనే పోయుంది, 

టీక వ “సుఖ స్పర్షత్యం. మృదుత్వం అని తాను అని కొందరి 

(భా.వ.II1-120-21). 

అభిప్రాయంగా వె నిర్వచనాన్ని కాడా ఉటంవేంచినాడు శారదాతనయుదు 

(1) నొకుమార్శుం 

మూాలం : : యా స్పర్శాసహాతాం వేష కోవుల సా గ్ వస్తున? || 

తత్వొక్షు మర్యం; తేధాసా త్ టి ఖ్య మధ్యాధము (కమాత్ | 

అంగం పుాది ఎంబ్బర్మాసవొం యేన తదుత్తచుం ఈ 

న సహేత కరస్పర్శం యేనాంగం మధ్యమం హి తత్ | 
యేనాంగ మాతపాడినా మసహాం తడిహాధమం |, | 

-(క.సు. 1-184-86) 

అర్ధం వయా = ౨ది? అంగేషు =అవయవములందు? కేమలన్త వషునా, జూ 
హో లి 

అం స యుత దన్తువులు ఆయినవృటే (వాటియొల్న ); రల ఆ 
ళీ ఖా నవాతా = న్వర్శును నపొం గంవలేవో, తల్ సౌ కుమార్తుం ఈ అద “సారమాం త్ర 

(ఆవతుంది). ముఖి ఖ్యామయమధ్య-అ; భమ, (కొమాల్, (లేధా, సాత్ = (ఆ సౌక్రు 
చూార్గం) (క్రమంగా, ముఖ్యం (= ఉత్తమం, అ అన (అ నే) 
భేదాలచేత, ముద(భం. 

యేన చేని వీ pu bee ఆంగం = శరీర; వువ్గాది, నరాన్ని ర్త ల షట. మె 'లీ అంలం=వ్చున్టం వంట (చుకుమార బుతు చార } నం లలు కూడా నటాంచి Wy 
లేదో న్ తల్, ఉత్తమం = = ఆది డ్ Not ల్ శ జర్ర p 

యేన దేని = వి es) చేతః అంగం = శరిరం: కోరవురు5, న్న 
నపాత = కొరన్నల్లను వళాదొ నసాంచాళేవో? తత మధ్యమం. (హౌ; = 
అది మధ్యము. (సౌకుమార్వ=). 

జాన. . క్ జ ణ్ యేన = దేని (= ఏ గుణం) చేతః అంగం = శరీరం? అతిపొదినాం- 
ఆంబాం =ఎండ మొదలను వోని సటొంనలొదొో? తత ( భవా), అధమం 
=ఈది, అధమ ర్ట స. | 
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తాత్పర్యం : కోనులములయిన వన్తువులయొక్క స్పర్శను కూడా నహింవ 
లేకపోవటం 'సౌకుమూర్తం' ఆవతుంది. అది ముఖ్యం (=ఉత్తముం),చు 
ధృ్యమం, అధమం అనే భేదాల చేత (క్రమంగా మూడు విధాలు. 

వుష్పాదుల నృర్శను కూడా దిర్పాలేకపోవటం ఉత్తముని సౌళుమార్భం 

కరన్త్సర్భును నపొంచలేకపోవటం a మ్య ఎండు. చలి 

మున్నగు వానిని నహించలేకపోవటం అధమసొకుమార్యం. 
ఉదా : జేత్తోచునో కుదుట మ 

మవార్త స శయ్యా వలవల త్త నచ్యుతే + 

న్తకేశవు చె స రప యూన్య “మాయతే | 

అశేత సొటావాలతోవధాయినీ 

నివేదునీ బండల వవ కేదలో॥। సో | v 12), 

-- మవోర్త (= మిళ్సేలి మెత్తినె, చిలువెన) శ wr అటునిటు చొర 
ఆటం వళ్ల తలనుండి జాత్వడిన పూవ్చుల బత్తీచేనే ఈ ఆ సొరంత్ తాళదాలకపోడూ. 
నది! మం తవశ్ల రా సమయంలో, లతవంటి బాహావ్రునే తలగడగా చేసుకోని 

వ 

కటక నేల వై-కూర్వుం దడి యే- బదులేది we క్ష 

టీక : పె ఉదాహరణలో పట్టుద లగల పారణ దేవియొక. శరిరం 

దనము న్లేశాన్ని సటోం అనల్? కానీ, సంతోష పయ ంలో అదె శరిరం. బా pi 

ఒత్తిడిని కూడా సబాంచ alsa aba 

ఉదా మధ్యను సాకుమాచ ర్వ 3... 

మానిన్యా మొననోదార్త ప్రణత దజుతే నతి | 

తత్సాణి స్పర్శమాత్రేణ లాక్షయేదాంకితం ఏదద్ || 
(రసు. 1౧6) 

1 వు న? a PES. కూ రా a Cn aa. a స ఆకూ 

wD es యయా వ్యా నూ De 14 దల, అధు కాలా wy: వాదాల పడగా, 

ఆతని కరస్పర్శమాత్రముననే ఆయె పొదాలు అత్తుకపూసెనిట్లు అయినవి (ఎజ 
ళల ల ఆజ గ “క 

బడినవి), 

(v1) (ప్రవొచం : 

త్రిథా ప్రసొదో వదనే దృశో శ్చిత్తే చ కథ్యతే 
లొవణ్యరన నిష్యండి స్యయమొన మవొసక్సత్ ॥ 

వులకోల్లాసిగండం జుత్సరిసన్న (వదనం భచేత్ | 
సు భూ విలొసలళితం సకటాక్ష నిరిక్షణచ్ || 
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స్మేరతారం సత న్నగ్రం ప్రసన్న నయనం భవేత్ | 

కృృతజ్ఞ తోపకర్షృత్వం భూయో దోషానభీజ్ఞతా 11 

ఏతత్ (ప్రసన్న చిత్తానాం లక్షణం సముదాహృతం | 

-(భా.వ.111.222-25) 

అర్హం : వదన్వే దృశోం చిత్తే (చ) ప్రసొదూ, (క్రథాకభథ్యతే = వద 

నమందు, చూవులో (= కనులయందు), చిత్తదుందు- (ఇట్లా), (వసాదం, 

మూడు విధాలు (ఆని) చెవ్పబడుతున్నది. 

యత్, లొవణ్యరస నివ్యంది, అనకత్ న్మయమానం- ఇవ, వులకోల్లానే 
కడం = ఏది లావణ రనవుార్ణ ము ) నిత్యం నద్చు (తున్న ట్దుగా, వులకలతో 

నిండిన గండములు (కలిగి ఉంటుందో); [వనన్నువదనం, ' భవేత్ = (అది) 
(వనన్హువదనం, అవ్వుతుంది. క 

త్తని 

' న్మభూదిలానలలితం,. నకటొక్ష నిరీక్షణం, న్మేరతారం, న్వతం స్ప్యాం = 
(ఏద), (ూవిలాపాలతో కటాక్ష నిర్తీక్ష ణాలతో నవ్వుతున్నట్టున్ను తారకలతో, 
నేబొజాంగొా స్వాగ్తంగా ( ఉంటుందో); (వనన యర, భెవేత్ = ( అది } 

(వనన్న నయనం (లేదా చావు), అవుతుంది. 

భూయ, రు తజ్జ తొా-ఉపక్తళ్త్రుత్త ౧9, దోష - అభిజ్ఞ తౌ = ( ఏది, కత 

జ్ఞతాభావంత్యో [వత్యుపకారబుద్దితో (ఉంటుందో), (ఎదుటివారి) దోషాలను, 
గుర్తించద్యో బ్రనన్న చిత్తానాం, లక్షణం నముదావ్పాతం = (అది) వ్రనన్న 
చిత్తులయొక్క, లక్షణంగా చెవ్నబడింది. 

తాత్సర్యం స 'వసాదం' యుూోతు ఎధాటు- వదన (వనాదం ( = Ds 

(వనన్లంగా ఉండటం), నయన [(వసాదం (= కనులు లేదా చూవ్చ (ప్రనన్నంగా 
ఉండటం), చిత్త వశొదం (= చుతశ్లు. నిర్మలంగా ఉండ అ] 

లావణరసనిష్యంది, నిత్వం నవు (తొ ఉండేది వులకిలతో నిండిన నిండ 
ములు కలది వ్రనన్నవదనం (= వదన వ్రసాడం) అవుతుంది. 
 భూవిలసాలతో, కటాక్షనిగక్ష ణాలతో, న్నే రతారకొలతో  నవాజుంగా 
స్పృగ్తంగా ఉంచేది. వ్రనన్ననయనం (= దృకృ్ళసాదం) అవుతుంది. 

అధికమైన కృతజ్ఞ తాభానంతో, వ్రత్యువకారబుద్రితోో దోషాలు గుర్తింవ 
నిది వ్రనన్న చిత్తం (= చిత్త ప్రసాదం)- ఇది వనన చిత్తుల లక్షణం. 
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టీక : ఈ ఎనిమిదవ గుణం భావప్రకాశనంలో మాత్రమే వర్షింప బడినది. 

ఎనిమిది గుణాలను వివరించిన ఏమ్మట శారదాతనయుడు మరికొః ల్ని పదాలను 

ఇట్లా వివరించినాడు (భా.వ.111-232-244, 

మొననం : తన ఉపభోగమునకు అర్హముళైన వస్తువులతో ఇతరులను 
సత్కరించటం (= సమ్మాననం), 

భాషామాధుర్గం : అనురాగంతో, హర్త 6తో, స్మితదదనంతో సొదరంగా 

మాటాడటం, 

త్యాగం ఇచ్చేదానికి మితిలేకుండా, ఎదత ఇద్వట బడు తున్నదో తెలియనియ 

కుండా , వుచ్చుకొనే దానిక వొర్ష ల కలి నేటట్టుగా కచ్వటు?, 

క్షణం ; దేనిచేత దుఖం పోగొట్టుతారో అది. 

ఉదవం : దుఖాన్ని విదలించేది. 

ఉత్తవం : హార్షం ఉదయమింపవేసేది. 

దంభం : ఇతరులను ఖేదపెస్టేది. 

కౌశలం + కృత్యములలో సుఖవ్రయోగచాతుర్యం. 

ఎవ్రుణద . ద్రవ్యగుణ-శ్రయాదులకు సంబంధించిన హాన-ఉపొదన కర్మ 

లలో, సూక్ష్మార్త ప్రొప్తేనిరతమయిన ధీద్యాపారం, 

సామ్యం : (అర్హం = వ్యాపారం, సామర్థ్యం = ప్రభాజన సహితమైన 
ప్యాహారుక భా. య వ్యాబొరం (ప్రకాజున ర టాతి వగా ఉంటుందో 

అతదు సదుర్దుడు, 

నిలో భనం క్త అం(ద్రూూచదుందు, సద్రూపోత్క యణ న ల్ £ T 

ఆతోరకోరా + ఉల్కా-అశని-న్చపం న్యాఘోదుల వల్ల కది ఉత్త బర్లదం; ఇది 

నాధారణంగా. కరుణరూవంగో ఉంటుంది, 

గిల్లుం : దాక్ -మన-కర్మ దిశేషాలతో ఒశే పదార్గానికి నానా రూపకల్పన, 

వెదర్ట్యం : లౌకిక వై దిక-సాముయికార్రములందు సమ్యక్ పంచయప్రాఢి, 

ప్రతొరణం : వ్రకృతి సహజంగా దుస్త్రిరస్వుధావః కలదానిక్కి ఏటో 
కర్మవిశేషంతో, బుథ్యాతరణయోగ్యుతా కల్పన. 

ఇట్లా కవులు యుథారనంగా ఆయా భాచాలను ఊహించుకోనాలి, 
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పెని వివరించిన కొన్ని వదాలు, నాయకుని సామోన్యగిణాలను పోలి 
= 

తే 

(2) చేన్ష్నలు ( ఉచివన విభావం : ఆలంబన గత చేషేలు) 

మూలం : .చేష్టాస్తు యౌవనోద్భూత కటాక్షాదయ ఈరితాః | 
Pre 

అర్హం = త ట్ ఈ కటాక్ష అదయం+' చా అంక ల జనించే. 

కటూక్షాలు మున తున; చేదా (త), ఈరం౦తౌః = = ( whee, బేష్షలు, 

(ఆని), | చెవ్ప బడినది. 

తాత్సర్యం : యౌవనంలో నంవన్న మయ్యే కటాక్షం మున్నగునవి ఆలంబ 
జ్ హా హో చ 

నదిభొవచేష్ష లు, 

టీక : హస రీలా-దవిలాసాదయ-, _శన్యసలానకరే వక్ష్యంతే”” 
(రను). తత్, చేష్టా లీలా-విలాపాదయ-= అలంబనగతములై న శృంగార చేష్టలు 
లీల విలొ సెం మున్నగునవి; తే (అప) అనుభొవ వ్రకవగేవక్ష్యం ఫే = అది, 

అనుభావవ్రకరణంలో చవట ఉతాయి- అం ఎంగభూబాలుడు ఎల సాడు. 

శంకే భరతరసవకరణంలో చెప్పన కటాక్ష ౩ యున్నను లోక పసద్దాలు; కొవున 

వీటికి ఎవ్వరూ లక్షణం చెప్పలేదు. 

(3) ఆలంన్రలణ ( ఉేదివన బిభొఎం : ఆఅలందిననత అలంరింణ= అలం కత): 

మూలం : చతుర్జాలంకృతి ర్వాసో భూషా మొ ల్యానులేపనైః || 

(ర.సు.1-187) 
pu 

అర్హం : వాన-భూషా-మాల్శ-అనులేపనె: = వత్త్రాటు భూషణాలు, 
దండలు, యెప్టాతలు- -అనే వ వాని చేత; ఆలంర్హ్త్, ఆతం = ( ఆలందన గత 

మెన) ప నాలుగు ఎధాటు, 

తాత్పర్యం వ తెలు భూవణాలు, మొాల్చొలు, మైవూళతిటు ఆగే దల 

లతో జ అజ. న అలంకరణం రాటును IT. 

ఉదా : చస్తాలంకారం శ 

మూలం : టై తే వే వేలేవ . చే షింటో 
కుట్ట ఇ (| త క wets జ 

రల ఛం కం చా అ RAI TS low అదా | 
ఓ కాటి oe Mn. 



నవం నవక్షైామ నివాననీ నా 
భయా బభో చరణ మొచవొనోొ ౪ 

hy 

(కు.35,. Vii. 26) 
హో c శ న్న జ క వ లం క ప కళ 8 వె --(కొత్త తెల్లవట్లుచిర ధరించిన ఆ పాతుత మురును గుండుతో వాతిని 

ఛా శ్ Gre 

స ORT De నక 
3) 

పాలకడలి ఒడ్డువల్సె నిండు చందునితో అలరారే శర్మదాతి వలె 
చుచ్చుతా దర్శణం ధలించి మరింత చకొళిరచ్మంది, 

ఉదా : భూొఎగాలంకొరం + 

మూలం : సా నంభివద్ది* కునుమై వైతేఎ 

(మనం. wii-21) 

-వికసంచిన వూలతోడి తీగంకౌ ఉదయించిన న్నీ తాలతోడి రాత్రి లౌ 
9 లీ జ న్యా స్ ట్ల ఇటు క 1 a న్ py Jy వెలుతున్న చిదారగాలతో Sigg ౯ ౪ వ ర తక నే wre FY Y నరః 

hh: 

బ్యా శ గా తదేవ మిల్లి లిగా (చకాణించినద్. 
Fy 

ఉదా . మాల్వ- అను లేవనాలంకాతములు (రను, /విలి తరవాత) |; 

మూలం ఏ ఆలొకె రనుమీయతే మధుకి. కేన మాల్న గ్రహా: 

రొంతి+ కొప కసోభయాః (వథయతే తొంటూలమంతర్లతిం 
అంగానా మవనమ్యుతే వరిమలై రాలే? ప్రక్రియా ' 
చః కొఓఎ వివి విష నుద్చుళు సూతే సుఖం చష్టష్ణో, | 

ఒాఢిరన్ను వైని తరుగుతున్న మధుకరాల వల్లనే కటతభాతవుందు 
ములునవని తెటుసునది, చెలి భల కొ 

చె ఇతో ట్య bs 

మవ్రుతున్నుది. అవయవాల వరదుతర 

ఈవనిటో యొక్క ఈఎద్దు న లీ సరము చేసు ద, 

టీక ఏ నొళొ,లో “ఆవోర్యాభినయం” అనె 21 వ అధ్యాయంలో అల 
కారము” నకు సంబంధించిన వక్షన విపులంగా ఉన్నది. 

(1) తొటున్లోలు ( జీధ్న బిధోదుర న ఆలంటంనిచి బీటుతొలటు) ; 
మూలం : తటస్థా శృంద్రికా ధారాగృహ డం వోదయాదయా : 

కోకిలాలాప మూకంద మందనోూరుత షట్పదోొ? | 

లతానుంటస భఘూపొ దీ ఈ జటదొారనొాః || 
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ప్రాసాదగర్భ సంగీత క్రీడాద్రి సరిదాదయః : 

" ఏవమూపహ్యా యథాకాల మువభోగోపయోగినః || 
(ర.స.1-187-89) 

అర్హం : చందిక్కా, ధారాగ్గ్సవా, చంద-ఉదయ-ఆదయడా వెన్లాల్స ధారా 

గం (= నీటీ ధారలతోడి బల ఇట్లు h చందోదయం మున్ననునచి; క్రోబ్రెల- 

ఆలావు మాకంద్క, మందమారుత, షట్సదా* = కోకేలల ఆలాపాలు, మాకం 

దాలు. (= తియ్యమామిడి చెట్టు), మందమారుతం, తుమ్ము దలు; అతామం 

జవ భూగేహా దత్తిక్కా జలదారవాః = పొదరిల్లు, భూన్చువోలు (= ౮౦4౫), 

దిగుడు బావి, మేఘనాదాలు (= ఉరుములు విద్యుత్తు మొ.); (పాసాదగర్భ, 

శీత క్రేడాద్రి, నంత్-ఆదయః = ప్రాసాదమధృభాగం, సంగీతం, (క్రీడా 

ఎర్హంతం, సెలయేరు మున్నగునవి; తటిస్థాః (చ) = (ఇని ఉద్దీవన విభావం 

యొక్క) తటన్దగుణాలు; ఉవభోగ-ఉఫయోగిన్స యథాకాలం, వదం, ఊహ్చా 
= నంభోగ శృంగారమునక్సు ఉవయుక్త ములయిన తట్యప్ట ఉద్రీనన విభావాటు 
ఆయాకాలములకు తగినట్టుగా , ఇట్లా ఊబాంచదగినని. 

తాత్పర్యం : వేన్నిల ధారాగ్స బార, చం[దోదయం, కోకిలరుతర, తీయ 

నోమిడి, మలయానిలం, తుమ్మెదలు, లతామందవం, వొదలిట్లు, భూగ్చువాం, 

(ప్రొసాదగర్భం, నంగీతం, (కీడ్యాది, సెలయేరు మున్నగునవి తటన్ట-జద్రీవన 
నిభోవాలు. ఇవి నమయానుకూలంగా' ఉవభోగమునకు ఉవకలిస్తాయి. 

టీక ౩ .రసార్లవనుధాకరమునందు. ఈ తటస్థములన్నింటికి ఉదాహరణ 
అబన మచ్చునకు ఒకటి- విద్యుత్ విషయం : 
మూలం : వర్తాసు తాసు క్షణరుక్ ప్రకాశాత్ 

త్రస్తా రమా శార్ జీణమాలిలింగ | 
విద్భుచ్చ సావిక్ష్య తదంగకోభాం 

హ్రైణేవ “తూర్షం జలదం జగాహే || 

ఏ = ఆ వర్షములందు, మెజువుల కాంతులకు భయపడి, లక్ష్మీదేవి విష్ణువును 
కోగిలించుకొన్నది. 'మెటువు, లక్ష్మీదేవి యొక్క శరీరకాంతిని కొంచి, సేగ్గువ 
డిన. దానివలె మేఘము చాటునకు పోయినది (నీలమేఘ శరీరుడు విమ్మవృ, 

' విద్యుత్తువంటి ప్రకాశం కలది లక్ష్మీ దేవి). . 





రమ్యాణివీక్ష్య మధురాంశ్చనిశమ్యశబ్లాన్ 
' పర్యుత్సుకో భవతి యత్స్పుఖితోఒపిజంతు: | 

. 4 వై స్త i | ఆ | తచ్చేళిపా స్యర్గత. నూేమటోధవూర్వం 
భావస్థిరాణ్ జననాంతర సౌహృద్గాని || 

| -అభిజ్ఞానశాకుంతలం-1'-2 



నాయకులు 

1. నాయకుడు 

టీక ఏ “నయతి ప్రాప్నో తతి వృత్తం ఫలవ చేతి నాయక” 

సం (అభా. సం, 2. వుట-418) 
ఆ ఇతి వృత్తాన్ని నడిపేవాడు, 'లేదా ఇతివ్చత్త . ఫలాన్ని పొందేచాదు 

నాయకుడు. ఇది - సర్వరూవక సాధారణ లక్షణం. 

“శృంగార- ఆలంబన దిభావం అయిన వురుషుడు' నాయకుడు" అని శృంగార 

మంజరి కర్త, ఈ లక్షణం న బ్రధాని మైన రూవకభదొలకు వర్ష 
స్తుంది. “గుణవంతు డై న వురుషుడు నాయకుడు” అని చెప్ప నాయకనుణాలను 
దచివంంచినాడు సింగభూపాలుడు. " 

ఇటువంటి నాయకుని చరిత్ర వ్రతిఅంకంలోను ప్రత్యక్షంగా ఉండాలి, అంతే 
కాదు, వాని అభ్యుదయం కూడా పతం ఉండాలి; కేవలం సూచన 
సరిపోదు. అయితే ఇటువంటి వురుషులు ఏ రూవకంలో అయునా పలువురు 
ఉండవచ్చు. అపుడు నాయకుజెవరు? 

మూలం : వ్యసనీ ప్రొవ్య దుఖం వా యుజ్యలతే ద ధ్యుదయేన యః | 
తథా వురుష మొహాస్తం (వధానం నాయకం బుధాః |! 
య త్రానేకస్య భవతో ఇ వ్యసనాభ్యుదయోొ పునః 
ప్రకృష్ణా యత్ర తౌ స్యాతాం స ధనేత్తత నాయక || 

. (నాశ. సస 21-22) 

అర్హం : య్ వనన వొ ఎఖ CY అధ్యుదయేన, యుట్బలే నమ 
ఎ వ్చురువుడు' వృ్యనని అయిశొన్సీ, దుభతుడు అయి ఒకొరీ, (తరవాతి) అధు 
దయంతో భాడినవాడు అచ్చుతొడో; తధా తం (ధానం ప్పుతువం, బుధం, 
నాయవోరి అసో = ఈ, ఆ (బధాభ. వురువుని బుదులు, నాయకుడు 
(ఆని) అంటారు. FF 
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వును యత్ర అనేకన్య వృ్యననాభ్యుదయొ, భవతః = మరల, ఎక్కడ, 
అనేకులకు వృ్యననాఅభ్యుదయాలు, ఉంటాయో; యత్ర తౌ, (పకృష్ణా, 

స్వాతాం =ఎక్కడ (= ఎవనికి) ఆ వృనన-అభ్యుదయాలు అధికములో; న్కు 
తత్ర నాయక భవేత్ =అతడ్సు అనాడు, నాయకుడు, అవుతాడు. 

తాత్పర్యం స వురువుడు వనన అయికాన్తీ దూఖితుడు అయికాని, 

(తొలుత నుంచీ వృనని అయికాన్సీ లేదా నుఖితుడె దుఖసాప్త పొందికానీ/ 
అభ్యుదయం పొందుతాడ్కో ఆ వధానవురుషుడు నాయకుడు అవుతాడు. అనే 
కులకు వృ్యననాభ్యుదయాలు ఉంటే ఎవని వృననాభ్రూుదయాలు అధికములో 
అతడు నాయకుడవుతాడు (ఉదా : రామాయణ కథలో రాము- నుగీవావిఖీ 
వణులలో రాముడే నాయకుడు). 

టీక 2 సాధారణంగా ప్రతికథలో (ప్రధానంగా ఒకసాధ్యఫలం ఉంటుంది, 
అంటే. చతుర్విధవురుషార్జాలల్ 'ఏదో ఒకదానిని (ప్రధానంగా సాధించవలెనన్న 
దృష్టి ఉంటుంది. (తక్కిన మూడింటిలో ఒకటికాని, అంతకుమించికాని 
 ఆనువేంగీకవలములు et ఈ వ్రథానవళాన్ని తానుగా సౌదించుకొనే బొడు 

లేదా పొందేవాఢు |ప్రధానవురుషుడు అవుతాడు; అతడే ఆ ' కథలో నాయకుడు 
అవుతాడు, 1వధానవలం నాయకుడు స(యంగా సాధించుకోవచ్చు; లేదా ఇతరుల 
నహాయం వల్ల పొందవచ్చు. ఇట్టా. నాయకునకు సహాయవడే వారిని ఉవనాయకు 
లంటారు. తయ్లుతే నాయకుని యొక్క అమాత్యులు, సేనావతులు మున్నగువారు 
ఉవవాయకులు కౌజాలరు; వారు నాయకుని బాహ్యవరివారంలోని వారు వారె 
ల్లపూరూ' - ఆధీనంలో 'ఉంటారు. చారేవనిచేసినాా తమ నాయకుని 
అభ్యుదయం 'కషక్షంచి' మాత్రమే చేస్తారు. కావున, ప్రధానఫలం ఎవరు 
షాధించినా, ఆ |పిఫొనఫలభోక్స ఎవరో "ఆతడే వాయకుడవుతాడు. was 
కథలలో [వ్రధానఫలం యౌగంధరాయణాది అమౌళ్యులచేత సాధింపబడినవ్పటివీ, 
ద్గానివి అనుభవించే వత్సరాజే ఆ కథలలో నాయకుడవుతున్నాడు. 

"వలి మూడు చిధాలుగా ఉంటుంది : 

le స్వాయత్త సిద్ది 2. సచివాయత్త సిద్ధి, 3. ఉభయాత్త సెద్ది, ఫంగారి 
అతివ ధ్రీరలలితువకు . _వచివాయత్త సిద్ది. "శ్రమవ్రధానుడై న దధీరశాంతునకు 
ఉభయాత్త సిద్ది. విజిగీషు వైన ధీరోదాత్తున కు కూడా ఉభయాత్తసెద్దియే. ఇంక 
సాహసకారి శేదా అకృత్యకారి అయిన ధీరోద్దతునకు స్వాయత్త సిద్ది. 



నాయకులు 
శరీ 

కాగా శా స్త్రదిహితమైన చతురాతోద్యవిధానం, శాస్త్రచిహితమైన నాట్య 
నర్వన్యం, ఫలప్రాప్తివర్యంతం, ఎవరివలన లేదా ఎవనిని గూర్చి పాగుతుందో, 
ఆతడే నాయకుడవుతాడు,. 

ఇతివృత్తంలో ఉన్న ప్రాధాన్యాన్ని వట్టి, వురుషులను అయిదు వర్గాలుగా 
బభజించవచ్చు. 

1. నాయకుడు : ప్రధానఫలభోక్త. 
2. ఉవ (=గౌణ) నాయకుడు (లు) ; నాయకునకు ఒకస్త్థాయి (క్రిందిభారై, 

వ్యూహరచన చేసేదాడు(రు). క 
3. అను (ఇవి) నాయకులు : ఉపనాయకవ్యూహాన్నీ అచరణలో 'వెస్తేవారు. 
4, (వతినాయకుడు :; నాయకునకు ప్రత్యర్తి (= నేటి 'విలన్”) (వీనిచెంట 

కూడా ఉపనాయక- అనునాయకులు ఉండవచ్చు, 

ర. నాయకవంవొరం : ఇది రెండుదిధాలు. 

(1) అభ్యంతర వరివారం : (ఈ వరివారం 18 విధాలు : వీరిని 
గూర్చి నాయికా ప్రకరణంలో వివరిస్తాను.) 

(2) బావృావలవారం : ఈ వరివొరాన్ని ఈ్రకరణమందే వివరిస్తాను. 

2. నాయక గుణాలు | 
మూలం : నేతా వినీతో మధుర స్వాగీ దక్షః ప్రేయంవదః | 

రక లోకః శుచి రా (స్మ రూధసంః ప్పేరో 'యువా || 
బుద్వ్యూత్సాపా-స్మృతి- ప్రజ్ఞా-కలా-నమూన-సనున్వితః 1 
శూరో దృఢశ్చ తేజస్వీ శాస్త్రచక్సుశ్చు ధార్మికః || 

(దరూ. 11-21-2) 

అర్ధం : నేతా = నాయకుడు (కంది గుణములు కలవాడు కావలె). 
నీతు మధుర త్ఫాక్సీ దక్షః, (ప్రయందనద = వినయ నంవనూడు, (ప్రయ 

వళ్ళునుడ్సు నేల్దగన్తాదొయతుడ్సు, &(థకాలి, (వపయభొష్న; క్స్ లో, ధోదిడ 
వాగ్మీ, రూఢవంన, ట్రం యువొ = లోకుల. అనురాగం పొందినవాడు, నని 
తుడు వాక్సటున్చు, . (దోఎద్ద నంశజుడు, భైరనంకలు డు, యువకుడు; జుధి- 
జత్సావా-న్మ్ఫృతి- వజ్ఞా- కలానానానమన్ది (త. = బుద్ధీ ఉతాచాంు నత, 
వ్రజ్ఞ, కలావేత్త్రత్త(ం, మారం-ఖవి కలవాడు శూర, ద్భఢం (౫), తేజస్ 
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శొస్ర్రచక్షు. (చి, ధార్మిక = శూరుడు, దృశ చతుడు, తేజోవంతుడు, 
శాస్త్ర, మే కనులుగా కలవాడు, ఛర్మ వరాయణుచడు. 

తాత్పర్యం : నాయకుడు- 1. వినితుడు, 2. ఎయదర్శనుడు, లీ. 

త్యాగి త. దక్షుడు. ఈ చృుదుభాష్న, 6. లోకఏియుడు, 7. వద్మితుడు, రి. 
వాగ్డ్, 9 - (వ్రంద్రవంశజూతుడు, 10. వరుడు 11. యువకుడు, 12. బుద్ధి 

మంతుడ్తు 13. ఉతాావాశిలి, 14. న్మృతిమంతుడు, 15. [వజ్ఞాశాలి, 16. 
కొలొనంతుడు, 27. మా తుడు ఈ. శూరుడు, 19. చృఢచతుడు, 

20. తేజు గ 27, శా చక్షువు, 22. ధార్మి కుడు- కావాలి. 

ఉీక : భరతముని “వ్వురుషులందలి నత్త్యతాలంకారాలు” _ ఎనిమిదింటిని 
మాత్రమె దివరించినాడు.  ధనంజయ- దిశ ఎనాథ-సింగభూపాలాదులు శశ ఎన 

మిదింటిని నాత్మికగు ణాలుగా వెదొ? (ంటూ మంకొన్ని నామా న్యగుణాలను 

పేరా న్నారు. విద్యానాథుడు ఏడు, ' భోజుదిశ్యనాథులు వం|డ్రెండేసి, ఎంగభూ 
పాలుడు వం రుద్రటుడు, వదహారు గుణాలు వివరించగా, ధనంజయుడు 
22 గుణాలను వీవరించినాడు. నంగభూపాలుని వివరణ రంది దిధంగా 

మూలం :..... (తత్ర) నాయకో గుణవాన్ పుమాన్ | 

తద్గుణాస్తు మహాభాగ్య మౌదార్యం జై ర్యదక్షతే ||" 
జజ జ(ల్యం ధార్మెకత్యం చ కులీనత (౦ చ వార్మితా | ' 
కృతజ్ఞ త్వం వయడజ్ఞత్యం శు శుచితా' మావశాలితా' | 

తేజస(తా కళాపత త్తం వ్రజారంజకతాదయః | 
ఏవే సాధారణాః! రోకా కన్యా గుణా బుధైః || 

-(ర.సు.1-61-63) 
ఉక కై రదైశ్చ ఎక్కక రక ? గద దత్ర మా చేతా | 

మధ్య కతిపయహీనో బదాసణహానోబ ధమో ఛాయ | 

ones 

తాత్వర్యం : వి ల సడే ఏ పరువు నాయకుడు, "ఆతని గుణాలు న 
1. మవభాాంం 2. pa వారం, త్, ఛైర్వడా 4, దక్షత, ల్, బొట్టు (లం, 
బ్ _భా్యాకిత్సం, గ కులీవతా (5, తౌ వా వాక్య త 9. కృతజ్ఞత, 10. 
నయజ్ఞత్వం, 17. శుచిత. 12. మానాలీం, 13.. తేజును, 14, 

కళావత్త్యం . గ చ్రజారందుతి దనన అదో. ఈ నుణాలు అన్న ఇ 
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కలవాడు er శీను గులగా లు తకు ఎ కలవు లా 

భరతముని చెప్పిన సాత్త్వికాలంకారాలు నాలుగ ంటిని ధైర్య (క సా ర్య) 

ాంలీర్య-బొదార్య-తేజన్సులను పకా నాయక సానూన్య గుణొలుగానే 

ese గమనింపదచ్చు. ఇంక సంగభూపొలుడు చెప్పన నూత్న గుణాలు 

రెండు - 1. మహాభాగ్యం, 2 కృతజ్ణ్ఞచ్వం. ఇట్లా ఆయా శా న్త్రకర్తలు 

చెప్పన నాయకసామాన్యగుణాలు ముస్పది3 ప్ర్గా ఉన్నది, 

10. 

ll: 

12. 

13. 

14, 

15. 

16. 

lL: 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 
23, 

24, 

బర్, 

1 నుంచి ఈ : కోభాదులు (భరతముని వివరించిన వురుషుల అయత్న 
జొలంకారాలు ఇది తరువాత. దివరింపబడగలవు,) 

చువోభొన్నుం ౩ సర్వాతిశాయి అయిన సామాజ్యాధికారం శేక్వొరటుం. 

జొడ్డ (లం : నయనానందం కలిగించటం. | 

ఛాల్మె కొత po = ధర్మ ప్రవణచిత్త్రత AGL 

కులినత : (ప్రసిద్రనంశమందు జననం. 

వాగ్ముత : సమయోచిత సంభాషణా సామర్థ్యం, 

కృతజ్ఞత = పండిన ఉపకారాన్ని జ్జ యందువచుకొనటం, 

శుచిత్త 1౯ = అంతాకరణి శుద్దత, 

నయజ్ఞత : సామ-దాన-భేద-దండోపాటు వ్రయోగములందు నేర్పు. (శాస్త్ర 
చక్షువు కొవటం). 

మెజుళ్నోగం "9 7? కొార్పణ్యం (=కుత్సితం) సహింవలేకపోవటం, 

కలావత్త, 9  నర్వవిద్యా- కలాకౌశలం. 

(ప్రజారంజకొత్త(ం : కను కట్ల న (=రక్షలోక.) 
చినయంి * తొము గొప్పవాడు ఘమ, 'వెద్దటపట్లు ' వినయం Seve) hye 

(లోకమర్యాదను, శా, స్తారాలను అతిక్రమించకుండటం). 
తోం ఇ (త్ర కరణశుద్దిగా వదొన్యుడు కావటం, 

(ప్రణయం రవదత్తం : ఆదరపూర్వక్రదగా మొటాడటం, 

యౌవనం? రూవనంపన్న మైన దేవా కలిని ఉండట? 
(= యౌవనంలో ఉండటం) 

శ oh ఇ జుదధ్రిచుత్త (౧5 ; ® ముకి -అలయుక్త బచనాళశక్త, 

నుత : డ్ఞావక్షశ్ష 



26... ఉత్సాహం 7 కార్యశీలత. 

27. వ్రజ : మేధాశక్తి. 

28. శౌర్యం : వరులను నశం చేసుకొనే శక్తి, 

29. దోర్హ్యం.: స్థిరమైన నియమం కలిగి ఉండటం. 

30. దయావత్త (౦ : భూతదయ కలిగి ఉండటం, 

31. మభిగత (౦ : సాభాగ్యనంతుడు కావటం. 

32, దక్షత : దుష్మరకార్యం కూడా వేగంగా నిర్వర్తించటం. . 

33. యశన్వు .: కీర్తిమంతుడు కావటం. 
నేక. ధదురంధరత = భారాన్ని వహించగలనేర్పు. 

కొన్ని ఉదాహరణలు :.. 

మవోభాగ్యం య 

పొత్ర- కుశస్యాపి కుశేశయాక్ష+ 
.-ననాగరాం , సాగరధిరం చేతా? | 
ఏకాతపత్రాం భువనై కవీరః 
వురార్లలాదిర్త భుజో బుభోజ || . -(ర.వం . 21114) 

- సముద్రం వళె గంభీరమైన హృదయం కలవాడు, ఏకచ్చత్రాధివత్సి ఎదు 
రులేనివీరుడు, నగరద్వారవ్లు అడ్తుగడియలనలె పొడవైన భుజములు కలవాడు, 
కుశుని పౌతుడు అయిన కుశేశయాక్షుడు సము[ద్రవలయితమూ, నిస్పవత్నమూ 
అయినభూమిని ఏలినాడు. 

దక్షత : 
స దర్శణం తూణముఖేన వామం 

- వ్యాపారయన్ హస్త మలక్ష్యతాడా ! 
ఆకర్ష కృష్ణా సకృదన్య యోద్దుః 
మౌర్వ్చివ బాణాన్ సుషువే రివుఘ్నాన్ | -(ర.వం, 1711-57) 

-- ఆ అజమహారాజు యుద్ధమందు, అందమైన . తనకుడిచేతిని అమ్ముల పొదివై ఉంచటం మాత్రమే ' కనపడుతున్నద్ధి బాణాలను వెలికి తీయటం 
కావరాకుండెమ.. ఒక్కసారి కర్ణాంతం వరకు లాగబడిన ఆ వీరుని వింటి వారియే శత్రువులను కొట్టజాలిన బాణాలను చెలువరిస్తున్నట్టున్నది, 
ద్జ్తగల్వం ఇ. 

తా రాఘవం దృష్టిభి రాపిబంత్యో 
నార్యో నజగ్ము ర్విషయాంతరాణి | 

% 
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తథా హి శేషేంద్రియ వృత్తిరాసాం 
సర్వాత్మనా చక్షురివ ప్రవిష్టా || -(రవం, VII-12) 

- నగరవ్రవేశమొనరించే అజమహారాజును చూసి నగర స్త్రీలు తదేక దృష్టితో 
అతనినే చూస్తూ తక్కిన విషయాలను తెలియకున్నారు; వారికి మిగిలిన 
ఇంద్రియవ్యాషారం సర్వవిధాల కన్నులయందే లగ్న మైనట్టున్నది. 

ధార్మి కత్త(ం క్త 

స్టిత్యె దండయతో దండ్యాన్ పరిజేతుః ప్రసూతయే 
అభ్యీర్హకామౌ తస్యాస్తాం ధర్మ వీవ మనీషిణః 11 (రవం. 1-25) 

-- దిలీవుడు లోకప్రతిన్యకొరకు గిక్షింవదగినవారిని గిక్షిస్తాదు, సంతొనొర్హం 
వివాహం చేసుకొన్నాడు. ఈ రీతిని అర్హ-కామాలు, ధర్మవి* యనుందే ప్రవర్తిల్లి నవి. 

క్రుతజ్ఞ త్ర(ం + 

ఏకస్యె వోవకొరస్య ప్రాణాన్ దాస్యామి తే కపే! 
ప్రత్యహం క్రియమాణస్య శేషస్య బుణినో వయమ్ | 

- ఓవొనరోత్తమా! నీనొనర్భు ఒక్క ఉపకారానికే నా ప్రాణాలు ఇస్తాను. 
ప్రతిదినం మీరు చేసే ఉపకారాలకు మేము నీకు బుణవడియే ఉంటాము, 

శుచిత (౦ / 

కా త్వం శుభే! కస్యవరిగ్రహోనా 
కిం వా మదభ్యాగము కారణం తే | 
ఆచక్ష మథొ గ్ నశనొాం రఘూోణొం 

మనః వర్మస్త్రీవిముఖ ప్రవృత్తి || (రవం, 1-8) 
- (అర్థరాత్రి తన శయననుందిరంలో ప్రవేశించిన రాజ్యబ్యితో కుశ 

నునోరాజు) “అమ్మా! వీవెవ్వతెవు? నీవు ఎన్వరి భార్యవు? నాయొద్దకు 
నచ్చినవనిఏీమి?  రఘువంశియుల శీలమును. గుర్తించియు, వారినునస్సు సర 

 'స్త్రీవరాబ్ముఖనుగుట ఎరిగియు- నీవు చెన్పదలచినది చెప్పుము”, 

ప్రజారంజకత్పం ; 
అహ మేవ మతో నుహీవతే 
రితి సర్వః ్రకృతి ష్యచింతయత్ | 
ఉదధే రిన నిమ్నగాశ 
ష్వ్యభవ న్నాస్య విమాననా క్వచిత్ || (ర.నం. ౪111-8) 
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- [పకృతులలో ఒక్కొక్కడు- “నేనేరాజునకిష్టుడను, నేనే ఇష్టుడను” అని 

తలంచుచుండిరి. కాని సముద్రుడు సర్వనదులను (గ్రహించునట్లు వ్రకృతుల 
నందరిని ఆ అజమహారాజు సమానంగా గారవించినాడు; ఒక్కనిని కూడా తక్కువ 

చేయలేదు. 

త్యాగం . 

త్యచం కర్లః శిబి ర్మాంనం జీవం జీమూతవాహనః | 
దదౌ దధీచి రస్టీని నాస్త్యదేయం మహాత్మనామ్ | 

-చర్మం కర్లుడు, మాంసం శిబి, జీవం జీమూతహహనుడు, అస్థిని దధీచి 
ఇచ్చినారు. మహాత్ములు. ఇవ్వరానిదేదీ ఉండదు. 

a 
ప్రారభ్యతే నఖలు విఘ్నభయేన నీవై? 

ప్రారభ్య విఘ్ననిహతా విరమంతి మభ్యాః | 

విఘ్నెః వునః వున రపి (ప్రతిహన్యమానాః 
_ప్రార్బ్బ ముత్తమజనా న వరిత్వజంతి || 

(భర్తుహరిశతకం- నీతిశతకం-73) 
- ఆరంభింపరు నీచమానవులు విఘ్నాయాస సంత్రస్తులె 

_ ఆరంభించి .వరిత్యజింతు రురువిఘ్నాయత్తులై మధ్యముల్ 

ధీరుల్ విఘ్ననిహన్యమానులగుచున్ ధృత్యున్నతోత్సావాలై 

'బ్రారబ్బార్హము. లుజ్జగింపరు సుమీ ప్రజ్ఞానిధుల్ గావునన్. 

(ఏనుగు లక్ష్మణకవి అనువాదం). 

యద్య తృయోగవిషయే భావిక మువదిశ్యతే మయా తస్యె | 
తత్త ద్విశేష కరణాత్ (వత్యుపదిశతీవ మే బాలా | 

. (మా.మి. 15) 
-ప్రయోగవిషయంలో భావికమును గూర్చి నేను ఏమి ఉవదేశించానో, 

ఆయా అంశాలను అంతకంటె అతిశయంగా నిర్వర్తించి ఆబొల నాకు తిరిగి 
_ఉవదేశిస్తున్నదా అనిపిస్తున్నది. (నాట్యాచార్యుడు గణదాసుడు శిష్యురాలు మాల 
వికను గూర్చి చేసిన (ప్రశంస). [| 
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3. పురుషుల యందలి సత్త (భేదాలు : 
మూలం : శోభా విలాసో మాధుర్యం స్లైర్యం గాంభీర్య మేవచ! 

లలి-తౌదార్య- తేజొంసీ సత్త్వభేదాస్తు పౌరుషాః || 

-(నా.శా.XX0-33) 

: శోభా నిలాన్క మాధుర్యం, నచ్చర్యం, గాంభీర్యం ( ఏవచ ), 

లలన డొదార్య- తేజా = hy విలానం, దూధుర్వం, స్పెర్యం, గొంభీర్వం, 

లలితం, జాదార్యం, (-ఈ ఎనిమిదిన్నీ గ పౌరుష సత్త భేదాః 
(తు) = హప్టన్నో వురుషులయందరలి), నత్త (భేదాలు (=సొత్త (క 
గుణాలు }e 

తాత్సర్యం : 1. శోభు.2. విలానం తి. nn: జట్ 
ర్. గౌంభీర్వం, 6. లలితం, 7 జొదార్యం, ది. కేజన్సు ఈ 
వురుషులయందలి నత్త (భేదాలు. 

టీక : ఇని అయత్నజాొలే న వురువుల అలంకారాలు. వీనిని “నోయక 

గుణాలు గా కూడా పేర్కొంటారు. ధనంజయ-సింగభూపాల-విశనాథాదులు 

కూడా ఎనిమిది పొరుషసాత్త్వికభావాలను ఇట్లే పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు. 

నాయకగుణాలు గా నుమారు 20 భేదాలను అధికంగా చెప్పినారు; వీనిని భర 
తముని చెప్పలేదు. ఈ ఎనిమిదింటిని వివరించిన పీమ్మట సింగభూపొలు డిట్లా 

పేర్కొన్నాడు: “పై వానిలో గాంభీర్యధైర్యములు రెండున్నూ చిత్తజములు, 
తక్కినవి శరీరజములు, కొని, కొందరు ఇని, చిత్త-గాత్రజాలు రెండింటికిని 

సాధారణములే అని తలంచినారు” (రసు. 1-219). 

(స) శోభ. 
మూలం | దాక్ష్యంశార్య మధథోత్సాఫో నీచొ రేవు జుగువ్పనన్ | 

ఉత్త మైశ్చ గుణైః స్పర్గా యతః శోభేతి సా స్మృతా || 
=(సొ,శా, ఎం184) 

అర్హం : దొక్ష ౧౦, శౌర్యం (అథ), ఉత్సాహ నీచ అర్జేషు జుగున్సు 
నమ్, ఉత్త మైః (చ గుజైజ నృర్గా = నర్వకార్యములందు దక్షత, శౌర్యం, 
ఉత్సావొం, “శీచార్హములందు దోగున్సు ఉత్తముల (= అధికుల) గుణాలతో 
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నృర్ణ; యత స్కా శోభా-ఇత్క న్మృతా = (ఈ గుణాలు, ఎక్క డన్మో, 
అద్రి శోభ అని, చెవ్పుబడింది. 

తాత్పర్యం : దృక్షత్క శౌర్యం, 'ఉత్సావాం నీచ విషయములందు వీవ 
గింవ్వు ఉత్తముల గుణములను మించవలెననెడే వట్టుదల-ఇని కలిగి ఉండటం 
(= వకటితం కావటం), “శోభ అవుతుంది. 

టీక .: యుద్దమందు శూరత్వం, కార ములందు దక్షత గుణముల యందు 
అనురాగం, లౌక్రిక్ష విషయ్యములందు ( (0, సత్యవాదిత్వం-. వీటి సము 
దాయం “శోభి (నా:ల.కో),' “వీచార్తిష్. జుగుప్పా దీనికి బదులు, రమై.లో 
నీచే దయా” (నీచుని యందు దయ) అని ఉన్నది (రసు. 1-216). 
సంగభూపాల్లుడు కొన్ని వదాలకు అర్థాలు కూడా ఇచ్చినాడు : 

Ws శోర్యం. = సత్త (= బల) సారం, 

వ్లైర్యం = ఉత్సాహం (= ఎట్టి వరిస్థులలోనూ చలించకుండా ఉండటం). 
. ఎంెవ్క్షత = క్షిప్రకారిత్వం (= వనులను వేగంగా వూర్తిచేయగలగటం). 

. ఉదా. +.4క్సుద్రాః వళ్ళత్రాస మేనం, విజహత హరయో! భిన్నమత్తేభకుంభా 
జా వియమ్ణుమ్మడ్డాత్రేషు లజ్ఞొం దధతి నరనుమీ సాయకా. సృంవతంతః | _ 

ఏం సతొమిత్రే!్ తిష పాత్రం త్వమపి నహి రుషాం నన్యహం మేఘనాదః 
జ కంచి ద్చూ .భంగలిలానియమి తజలధిం రాను నునే (షయామి || 
lees, ee న న్ (హనుమన్నాటకం) 
నరిమించ ల. వీచవానరములారా! భయం శ వలదు మత్తమాతంగాల కుంభాలు 
కూల్చిన ఈ బాణాలు -'మీదేహాలవై పడటానికి లజ్జిస్తున్నవి, ఓ లక్ష్మణా! ర రిప ది 

నాకోపొనికి నీవును న్లానమవు కావు. మేఘనాదుడనగు నేను, కొంచెవు 
బొమముడిపాటుతో సముద్రాన్ని స్తంభింవజేసిన రామునికొరకు వెదకుతున్నాను, 
వ శోకంలో మొదటే సగఘండు ఇం|దజిత్తునకు కవులయెడ దయ, రెండవ 

వగమున్ల " రాముని తోడి నృర్థ వ్యక్త ములవుతున్నవి. 

న్న sal 

rey టి అ శ | 
: స్య శర ) ct; ¥ వంచే RY, | « గ్ 

ఖు వ © 
Fre aly 8 ర్స ఇ క్ బ్యా ర్ ద్బ్హ రతి ర్లోవ్పష చితా 

గ హు ఖై స వ | i i అవుోర న్ కాలాపో వి రాన | 

"eC వత్తు ట్ wr We రతః fF FE “| (నా.శా. ౫౧౦35) 

౪ 
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అర్హం * ధీరనంచారిణీ దృష్టీ జధిరంగా (వనరించే ద్ద / గోవ్చుషభాం 

చితొ గతిః = వ్రువభ (= ఆంబో తు) గతివంట గతి; (అథ న్మతవూర్వం, 

ఆలానః =మందవోసంతో కూడిన దూటలు- ఇవి కలిగి ఉండటం; వదిలాను 

ఇతి, కీర్తిత= నిలానం” అని చెన్సబడింది. 

తాత్సర్యం ; నూటీగా చూసే దృష్టీ, గంభీరమైన గతి, చిరునవు లో 

కూడిన మాటలు- ఇవి కలిగి ఉండటం లేదా (వ్రకటితం' కొనటం “విలొనల * 

ఉదా * గంభీరగమునం-- 

మూలం టొనర్హ్వ్యాన్మ్య్ర్రుమాదాయ దురం (పళ్యుద్యయా Ads | 

నమయన్ సారగురుభిః పొదన్వానై ర్హకనుంధరామ్ || 

(కు.సం. ౪1-50) 

- హిమవంతుడు, చేతిలో అం నట్టుకొనిి, మిక్కిలి బలమైన అడు 
గుల చేత భూమిని నంగడోన్తూ, వుూజార్తులె లేన మునులకు ఎదురువచ్చి నాడు. 

స్మ తవుాధొ 5 (లొవం-- 

మూలం : జ్యోతితొంతన్నభైః కుందకుటు లొగదత స తై? | 
న్నవీతే నాభవత్తన్య శుద్రవర్షా నరన్న (ణీ 1| 

జ (శిశుపాలవధ-11). 

= మల్లె మొగ్గలవంటి అగ్రాలు కల దంతాలు కల అతని (= శ్రీ, క్టృవ్ల ని) 
చిరునవ్ను ( చేత, నభానుధ్యం వెలుగు లీనింది. అందతని శద్దవర్గదుగు వొక్కు 
స్నానం చేసిన దానివలె అయినది, 

(111) మాధుర్వం : 

మూలం : అభ్యాసా తృరణానాం తు క్లిస్టత్వం యత్ర జాయే | 

_ . మహత్సపీ వికారేసు తన్మాధుర్య మితి స్మృతమ్ || 
. =(నొ.శా.యస1[1-ఢ6) 

అర్థం ; ; అభ్యాసాల్, మవాళు స-ళవ్-వికొ రేవు, కరణానాం (తు), య, 
శత ౧ జాయలే = అధ్యావాటవం నల్ల, నువో నకొరము (= నంక్షో. 
భమ్ము/ లందు కూడా, చేష్టలలో, ఎక్కడ, శ్రిన్ట త్తం (= అనుల్పణత ౧౦= నదక్షో 
భంలేకుండటం, . ఉలియిందో!: తల్, మాధుర్యం, ఇత్, ; న ఎం = అది, 
మాధుర్యం, అని చెన సబదీనది, 



రక | సాత్త్వికాభధినయం 

తొత్పర్యం : చిరకాలాభ్యానం చేత, మవోసంక్్ల్రుములందు కూడా, చేష్ట 

లలో శ్లిన్లత్త్వం కలిగి ఉండటం మాధుర్యం. 

టీక ఏ యుద్ర-నియుద్దాది వికొరాదు లలో అభ్యానపాటవం చేత కర-చర 

ణాది క్రియలు అనుల్పణంగా చూవటం మాధుర a అని అభినవగునుడు. 

మవహోసంక్రోథములందు కూడా వికారం అల్పంగా (వకటేతం కానటం 

మాధుర్యం అని ధనంజయుడు .(ద.రూ. 11-12). ప్రస్తుత రూనం 
_ ముంచి రూపొంతరం పొందటం “వికారం” అని నాట్యదర్పణక్తర్తలు. చేష్టలు, 

ఆలానం, నృర్శ-వీని యందలి నృృవాణీయత ode అని శారదాతన 
యుడు. చేష్ట, దృష్టీ మున్నగు వానియందలి నృవాణీయత (= అభిలషింవ 
యటం) మాధుర్యం అని సంగభూపాలుడు. 

. ఉదొ ; వీంగభూపొలోదావారణ : 

మోలం : బుజుతాం నయతః న్మరామితే శర ముత్తుంగ నివ్ఞధన్వనః | 

_మధునా నవా నన్మీతాం కథాం నయనోసాంత విలోకితం 
న కట చ యత్ | 

(కు.నం. ₹/-23 

(ఓ మన్మధా!) ఉతృంగమునందుంచుకొన్న ధనున్ఫునకు బుజుత్తం 
తటిన్తూ వేనీన నీ శరాన్ని మితుడగు వనంతునితో జరివే చిజునన్నం తోడి 
నీ నంభొనణమును, స (క్రీగంటి చూవును న్మ రిన్తున్నాను, 

(iv) న్లైర్యర క 

మూలం : ధర్మార్థ కాను సంయుక్తా చుభాశుభసముత్తితాత్ | 
వ్యవసాయా దచలనం సై ర్య మిత్యభిసంజ్ఞి తమ్ || 

-(నా.శా.XX0-37) 

అర్ధం. వ ధర్మ్శ-అర్ధ-కాము నంయుక్తాత్ =ధర్మం, అర్దం, కామం (అనే 
- వురుషార్జాలకు )} నంబంధించి; శుభా అచుభనముళ్హితాల్. = శుభకరంగా లేదా 

అశుభికరంగా (ఫలితం వచ్చినా); వృవసాయాత్-అచలనంజ=వ నసాయం 
: =వుావిక) “మంచి చలించకపోవటం, తైలం ఖతి, అభినంట్టి తమ్ 
ఇస్ర ర్యం, ఉని ఏలువబడింధి. —™— ' 

తాత్పర్యం * భర్భ-అర్ర-కొమములందరలి వుూానిక ఫలితం శుభకర మైన్కా, 
అశుభికోరమైనా, స్టీరంగా ఉండటం నెర go f 
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టీక : అనేక చిఘ్నాలు నంభినించినా తన వూనిక నుంచి చలింనకుం 

డటం స్టెర్యం అని ధనంజయుడు (దరూ. 11-13). 

' శారదాతనయ బదిశ(నాథాదులు ఈ “గుణాన్ని “ధైర్యం”? గా వేర్కొ 

న్నారు. సంగభూపొలుడు రెండు వదాలను వాడినాడు - “భలఫప్రాస్తి 
వర్యంతం వా పూరం ( వ (ప్రయత్నించటం) కణం " అని సింగభూపాలుడు 

(ర.ను.1-65). 
ఉదా ; 

న నవ్మవభు రాఫలోదయాత్ 
వ్ర్రకర్మా విరరామ కర్మణః | 

న చ యోగవిధే దర్శ వేతరః 

న్దీరధీ రావరమాత్ము దర్శనాత్ 1! (రవం, VI11-22) 
-- (కుమారుడైన అజుమునోరాజును సీంవోననమందునిల్సి, తండ్రి అయిన 

రఘుమవోరాజు తవన్సునకు వెళ్లినాదు) ఆ (కొత్త (వ్రభువు (అజుడు) స్టీరక 
ర్ముడయి భలం లభించేవరకు తన కర్టునుంచి విరమించలేదు, ఇంక (ప్రాత 
రాడ్రైన రఘువు న్హీరనజ్ఞుడై వరమాత్మ గోచలించేనరకు తనయోగ నమూధిని 
విరమింవలేదు, 

(౪) గాంభీర్యం : 
మూలం : యస్య వ్రభావా దాకొరా హార్ద- (క్రోధా-భయాదిషు J 

భోవేషు నోపలక్ష్యంతే తద్దాంభీర్య మితి సృతమ్ || 
క -(నా.m.XX11-38) 

అర్థం ; వార్త-శ్రోధాభయాదివు, భావేషు = వార్తల, (క్రోధం, భయం 
మున్నగు భావములందు; ఆకొర్కా యన్వ (వభావాల్, నాఉవలక్ష్యంలే = 
ఆయా భావాలకు ఉచితమ్ములైన ఆకారాలు (= ముఖంలో వారం, (క్రోధం, 
భయం మున్నగు భొనాల్సు, దేవి వ్రభానం (= వి గుణం) నల్ల కన్ఫట్లవో; 
తత్, గాంభీర్భం, ఇత్కి న్మృతం = అది, గాంభీర్యం, అని చెన్సబడింది. 

తొత్పర్యం ; వార్ల -(కోధాభయాది భొనాలు కలిగినవ డు, తత్తదుచితము 
లన ఆకారాలు లేదా మొర్పులు (ముఖంలో) కన్న ట్టుకహోనటం “గొంభీర్యం. 

టీక : దేని వ్రభానం (= నీ గుణం) చేత నికొరం కన్ఫట్టదో అది 
గాంభీర్యం అని. ధనంజయుడు. నూధుర్యంలో అల్పంగా వికొరం ఉంటుదది, 
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అనలు వికారమే కన్వ్పట్టని ag మాధుర్యం కంటె భిన్న మైనది 
(ద.రూ.11-12). 

ఉదా : దధతో మంగళక్షైమే వసానన్య చ వల్కలే | 
దద్భశు బిస్టతా వ్రచ్య ముఖరాగం సమం -జనాః || 

(రవం. xII- 8) 

జా గ అభి వే కార్డం ) మంగళకరముులెన దుకూలాలు ధరించినపుడు, (వన 
శాన ప్రయాణం కం ) నారచీరలు కట్టుకొన్న వుడు కూడా ఒక్కరీతి ముఖ 
వికొనం గల అతనిని (= రాముని) చో po చిన తుల y= నొరు! 

(i) లలితం : వ 

మూలం : అలరి శాతం యజ్ల్లు na f 
శ్రోంగారాకాక నేష్ట్రత్వం లలితం చఛదుదాహృతమ్ || 

-(నా.శా. XX1-39) 

అర్ధం; య్ తు yi వీధి, .అబుద్దీ వూూర్హకం, నిర (కార న్వభావ 
జర్ = ప్రయత్నం లేకయే వీవికారం లేవి న  (భావమందు ' (=నవాజంగా) 
వ్రుట్టోన; శృంగార-ఆకార-చేష్టేత్తం = శృంగారవరమైన ఆకారం, చేష్టలు కలిగి 
జీరిడటం; యత్ wd తత్ = నా. అధి; క గా = లలితం 
(అని), పు! క 

na తొశ్వుర్యం శః అద్రయత్శంగా, నిర్వికారవై మెన న ద (భానంలో జనించిన, 
FS. ఆక్షారచ్య్ట pai: అనబడుతుంది. 
సు నా 

"భ్? నకి ప “అబుడ్డివూత్సకం' అంబే జ్యృంగారానుకూల మైన | సొ 
బజ్ళజక్య ” అన్సీ “చేష్ట! అంలే- వెనుకకు తిరిగి చూడటం, వక్రోక్తి చ న wut అనీ Sues aon 
థ్ 
శా: పోలే డొనక్త్యాః కర కలభదంతధ్యుతిము్ని 

.“న్మరవ్మేరం గండోడ్డమరవులకం వక్త క్త రికములం |. 
( మువాః వశ్యన్' శ్రణ(న్ రజ్ఞనిచర చేనాకలకలం 

డటారాటి గ్రంధిం a? రఘూణాం వరిచ్భ థః ||. 
వన ము * ఈసీ, 1-818) 

ee 
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ఆ. శ్రీరాముడు - సీతయొక్క కరికలభములదంత కాంతిని దొంగి 

లించే (తెల్లని) కపోలాలన్సు న్మరన్న్మే రనుయి గండముల వై వ్యాపించే వులకలు 

గల ముఖవద్మాన్ని ఒకవంకచూన్తూ, (వేరొకవైవు/ ర్మాక్షన నేనా కలకలాన్ని 

వింటూ, తన జడముడిని గట్టుగా బంధించినాడు, 

(౪) జాదార్యం : 

మూలం : దాన మభ్యునవత్తిశ్చ తథా చ ప్రియభాషణమ్ | 

.స్వజనే పరే నాపి తదౌదార్యం ప్రకీర్తితమ్ || 
-(నా.శాXXI1-40) 

అర్హం ఏ దానం, అభ్యుసత్తీః (చ), (తథా (చ్చ) ప్రీయభామణమ్, 

న(జనే, వరే (వా) (అవీ) = న్వభినుల యందు లేదా నరజనుల యందు 
= మీత్రాశత్రుభేదం లేకుండా), దానం అభయ ప్రదానం, (వ్రీయభావణం 

చేయటం; తత్=అది; జొదార్భం, ప్రక్రీర్తితమ్= డొదార్యం (అని గ చెప్ప 

బడింది. 

తాత్పర్యం : దానంకాని అభయ(నదానం కొన్సీ (వ్రీయభాన్నణం కొని 

న్వ-వరభేదం లేకుండా చేయటం 'జొదార్యంి. 

టీక : ీయవచన వూర్చుకంగా జీవన నర్యంతం దానంచేయటం, నేదు 

నగ్రవాం (=నజ్జనులను వేర్చటం లేదా అనుకూలం చేనుకొనటం) 
జొదార్వం-అని ఢనంజయుడు. (దరూ, . 11-14). ప్రీయాలావంతో, నస్మీ 
తంగా దానం చేయటం జొదార్యం అని శారదాతనయుదు.. ది శాణనళాలిత్ల (౦ 

(=దానంచేనే వృభానం,) జొదార్యం అని సీంగభూపొలుడు (రను. 1-64. 

ఉదా : జనన్య సొకేత నివానీన న్లా. 

ద్వా వవ్యభూతొ మభినంద్యనత్త్య |. 
- .గురుభ్రదేయాధిక నివ్చువోేష్నుర్టీ ' 

నృపోఒర్రికామాదధిక (ఫ్రదళ్ళ్చ || 
(రవం. ౪-31) 

- 'సాశేతనగరమందలి ఉనులందదకు. గురువ్పనకీయనలపిన ధవ .. కంక 
అధికంగా ఒల్లని అయాచకుడు (జకౌత్సుడు), యాచకుడడిగిన దానిక 
అధికంగా ఇచ్చే ఇ :వ్లభువు. (2 రఫట్రవ్వు - ఈ. ఇరువురును కొనియాడదగిన 

ఉత్త మగుగోఖు కలనొరైనొకు.. .. య. ఖ్ 

క 

(| 

కు 
/ 

| 

ల! 
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గ తేజం (=తేజన్సు) : | 

మూలం : అధిశ్షేపావమానాదేః ప్రయుక్తస్య వరేణ యత్ | 
ప్రాణాత్యయేఒప్యసహనం తత్తేజః సముదాహృతమ్ 1। 

-(నా.శా. XX1-41) 

అర్థం : వరేణ్య (వయ్యుక్తన్స అధిశ్షేన-అననూనాదేః = శ్మతువుల చేత 
ప్రయుక్త మేన (= శత్రువులు చేసిన, అధిక్షేవం, అవమానం మున్నగువా 
టేని; ప్రాణాత్యయే, అవీ అనవానంయల్ = (వాణాత్వయమందు కూడా 

(= (పాణం పోయినా నరే) నహింవలేకపోవటం, వదో; తల్, తేజ, నము 

దొవ్చాతం. = అది తేజన్సు, (అని) చెవృబడినది. 

. తాత్పర్యం * శతుక్రతమైన అధిశ్షేపాన్ని కానీ అవమానాన్ని కానీ ప్రాణా 
తృయమందు కూడా నహింనలేక పోవటం తేజం (= తేజన్సు) అవుతుంది. 

టీక : ఇతరులు అవమానించినా అధిశ్నేసించినాా |వత్యవాయం ఎదురు 
అయినా (ప్రారంభించివ వనినుంచి 'వెనుడిరుగకపోవటం “తేజం” అని సాగరనంది 
(నా.ల.కో-వుట.142) 

ఉదా :"(వా.శా. అనుగుణమైనది) ౩. 
వ తేజ -సేజసీ 5 (వనృతమవరేషాం విషహతే 
ప తస్య స్వో భావః వ్రకృతినియతత్వా దకృతకః | 
మయూశైః రశ్రాంతం తనతీ.యచది దేనో దినకరః 

_ శిమాన్నేయో గ్రావొనికృత ఇవ ' తేజాంసి వమతి || 
 . (ఉ.రా.చ. ఇ) 

- (చంద్రకేతువు లవుని పరిచయం చేసినవుడు రాముడు) “తేజోవంతుడు 
వరుల తేజస్సును సహించలేడు, అది వానికి సహజగుణం. దినకరుడు అశ్రాంతం 
చన, కిరణాలతో తపింవజేయగా, సూర్యకాంతశిల, సూర్యుని ధిక్కరించే దానివలె 
తేజస్సు వెలిగ్రక్కుతూ ఉంటుంది.” 

శీ... పురుషులలో యౌవనభేదాలు : 
మూలం : అరభ్య షోడళా ద్వర్హా ద్వాత్రింశ ద్వత్సరొవధి | 
“౧ యౌవనం వురుషాణాం ఈ తథా యౌవన చేష్టితమ్ 1 

పాధారత్యేన సర్వేషా మేకరూప మితి స్మృతం |. 
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తదేవ సంపత్సృకృతి గుణాది పరివర్తితమ్ || 

'తత్త ద్విశేషత స్తేషు విశిష్ట మివ దృశ్యతే ! 
(భా.|వ.౪-25-27) 

తాత్సర్యం : వురువులకు 16 వ సంవత్సరం మొదలు తే2 వ నంవత్త్సరం 

వరకు యౌవనం, యౌవనచేసష్టేతం ఉంటాయి. సాధారణంగా నర్హ(జనుల 
యందు యౌవనం ఇట్లాగే వీకరూవంగానే ఉంటుంది. ఈ యౌవనం నంన 
దల చేత వారి వారి వ్రక్ఫుతులను వట్ట గుణాదుల చేత వరివర్తితమనవుతుంది; 
ఆయా విశేషాల వల్హ, వారలలో అది విశిష్టంగా గోచరిన్తూ ఉంటుంది. 

టీక ఏ భరతాదులు (స్త్రీలలోని నాలుగు యౌవన భేదాలు వివరించినారేకాని, 
పురుషుల విషయం ప్రస్తావించలేదు. శారదాతనయుడొక్కడే ఈ విషయాన్ని 
వివరీంచినాడు. 

5. నాయకభేదాలు : 

టీక ; 1. నా.శాలో, 24 వ అధ్యాయంలో భరతముని ,స్ర్రీ-వురుషు 
లందరిని వారి వారి ప్రకృతులను (=స్వభావాలను) వట్టి మువ్విధాలుగా 
విభజించినాడు: 

1) ఉత్తములు 2) మధ్యములు, 3) అధములు. 

వీరిలో ఉత్తములను జ్వేస్ణులు ఆనీ, అధములను కనిష్ణులు లేదా నీచులు 

అనీ అంటారు. 

2. ఉత్తనునుధ్యను |పేకృతులలో నానా లక్షణ లక్షీతులయిన నాయకులు 
నాలుగు విధాలుగా ఉంటారని కూడా భరతముని “పేర్కొన్నాడు, (నొ.శా, 
XXIV-17-30): 

ధీరోద్దతనాయకులు-దివ్యులు. 

ధీరలరిత నాయకులు-వృవులు, 

ధీరోదాత్త నాయకులు- సేనా వతి-అమొత్యులు, 

ధీర ప్రశాంతనాయకులు- బ్రొహ్మాణ-వణిజులు. (ఈ నలుగురకు సరి అయిన 

నాయికలను . కూడా భరతముని పేర్కొన్నాడు). 
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ధనంజయాదులు ఈ నాలుగు భేదాలను భరతుని - అనుసరించి వివరించి 

నవ్పటిక్సీ, వారి నము వివరణలు భరతముని 'నిర్వచనాదుల కంచు భిన్నంగా 
ఉన్నవి, 

తె, కామతంత్ర మందలి (= స్త్రీ సంపప్రయోగ విషయంలో) పురుషులు 

అయిదు విధాలని కూడా భరతముని వివరించినాడు (KXI1-52-62): 

చతురుడు, ఉత్తముడు, మధ్యముడు, నీచుడు, సం|ప్రవృత్తకుడు-వీరు ఒకరి కంటె 

ఒకరు, - వరునగా, స్తాయిలో తక్కువవారు. వీరినే .కాక “వె కికుడు' అనే 

ఆరవ భేదాన్ని కూడా చాలా వివులంగా వివరించినాడు భరతముని. ఉత్తమ-మ 
ధ్యమ-అధమ భేదాలు 'వైశికునకు కూడా వర్తించగలవని కొందరి అభిప్రాయం. 

4. స్యభావాన్ని వట్టి, నాయకులు మువ్విధాలుగా ఉంటారని భోజుడు 

వివరించినాడు : (1) సాత్త్విక వురుములు, (2) రాజసిక వురుషులు, (3) తామ 
సికవురుషులు; వీరిలో సాత్త్విక వురుషుడు ఉత్తముడనీ, ధీరోదాత్తుడనీ, అట్టాగే 

రాజసిక వురుషుడు మధ్యముడనీ ధీరోద్దతుడనీ చెప్పవచ్చు. ప్రాలీనాలంకారికుల 
మతం ప్రకారం అధముడైన తామసిక వురుషుడు ఉత్తమ కావ్య-నాటకాలలో 
నాయకుడుగా ఉండదగిన వాడుకాదు. 

Ea అరాగరీనాలంకారికులు శృంగారవరంగా కొన్ని నూత్నకల్పనలు . చేసినారు. 

ఆందులో ఒక విభజన ప్రకారం నాయకులు మూడు విధాలు: 

వతి, ఉవపతి (= వ్రచ్ళన్నవతి), చెశికుడు (= కళల యందు విశే 
షించివవాడు). ఎవ్పుజేన్నా. ఈ మూడు "భేదాలు, ఒకే నాయకునకు వర్తించ 
గల్లమ్లడాశ్యాష్ట్మ ' విహితంగా వివాహమైన భార్యకు వతి, వరకీయాసంగమం చేత 
ఉవవతి, వేశ్యానంగ్మంచేత వై శికుడు కాగలడు. 

రి నార ౩ వరంగా చేయబడిన ఇంకో (ప్రధాన విభజన (ప్రకారం నాయకులు 
న wah ఏ 

" అమకూలురు ; ఏకవత్నీ వ్రతుడు (రాముడువలె). 
దక్షిణుడు : బహుభార్యలున్నా, అందరినీ సమానంగా చ్తూసేవాఢు (కృష్ణు 

ధువళె). 

శతుడు : భార్యవట్ల వంఛనకు పాల్పడి," వైకి గోరవరగా మే ఏలీశేబొడు. 
చృమ్హడు భార్యవట్టు. తననరిచన: బయల్సడినక్సీటికీ ఉగ్నవడనీవాడు; 
7 గొంధత్రాలంక్షారికులు! అన్నుమ్తూలాది. నాలుగు భేధాలకుంమూని, చతురుడు 

అవే మరో రెండు, భేడాలు ల 'కొందరు,. ఈ +. రెండూ భేదాలను వరునకు 
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చెప్పగా, మరికొందరు ధృష్టునకుచెప్పినారు. శృంగారనుంజరీకర్త మాత్రం వీనిని 
కొత్తభేదాలుగానే వివరించినాడు. ఇంక కొందరు అనభిజ్ఞుడు లేదా గ్రామ్యుడు 
అనే భేదం కల్పించినారట; కాని ఇతడు రసాభాసోదాహరణ అవుతాడు 

కాబట్టి, వీనిని నాయకుడుగా ఎవ్వరూ అంగీకరించలేదు. 

రి. శ్చృంగారమంజరీకర్త ఇంకోచిధమైన విభజన కూడా చేసినాడు- ప్రోషి 
తుడు అమిరితుడు, విరహ. ఈ విభజన తత్స్పదృశలయిన నాయికలను దృష్టిలో 
పెట్టుకొని చెసినట్టున్నది. 

9. కొందరు, రూపకనాయకులను మువ్విధాలుగా విభజించినారు-- దివ్యులు 
(= ఇంద్రాదులు), అదివ్యులు (= రాజులు), దివ్యాదివ్యులు (= రామాదులు), 

10. కేవలం కామశాస్త్రపోక్సమె, క్రమంగా అలంకారశా, స్త్రంలోకి తొంగి 
చూసిన ఇంకో విభజన ఉంది: 

పొంచాలుడు ; కళాకుశలుడు, సుకుమారుడు, 

కూచుమారుడు : నుందుమాకుల ప్రయోగంలో దిట్ట, 

దత్తకుడు : చేశ్యాతంపత్రంలో నివుణుడు (ఇతడు వై శికతుల్యుడు), 
భద్రుడు - : శృంగార చేష్టలలో అతిగా. ఉండేవాడు. 

11. కేవలం కామశా,స్త్రాలకే వరిమితమయిన విభజన : 

శథ-న్ఫష-మృగ- అశ ఎజొతులదారు, 

12. మదన్నాశ్రయమైన సమాగమమందు నాయికలు నాయకుల విష 
యంలో ఉవయోగింపదగిన 14 పదాలను వివరించినాడు భరతముని. ఇందులో 
వా వదాలు ఏడు ప్రీతి సూచకొలు; ఇంక దుణిలాది వదొలు ఏడు 
అప్రీతి సూచకొలు. ఈ సంబోధనలు ఆయా నాయకుల _ స్వభావాలను 
సూచించేవిగా ఉన్నవి (నో.శా. ౫౦801319). 

ఆయా ఆలంకొరికులు సర్వసోమౌన్యంగా . లో భేదాలమొత్రం (క్రీంది 
విధంగా ఉంటుంది; 

ఉత మాది భేదాలు- 3X ఫీరోడాత్తొది, భేదాల 4 X అనుకూలొది బేదాలు- 
4 =3X4X4=48, 

ఉజ్జ(లనీలనుణీ కర్త అయిన రూవగోసా ని 96 భేదాలు ౫ చెప్పినాడు. పతి, 
ఉపవతి-2౫ ధీరోడాత్తాదులు ఎత అనుకూలాదులు 4] పూర్ణం వూర్లతరవూ 
రృతములు . జ 2పడంతంంణరిక, 
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భోజరాజు (ప్రకారం 104 భేదాలు. 

గుణాన్ని వట్టి-ఉత్తమాదులు-3; 

వ్రకృతిని పట్టి-సాత్తి (కొదులు-3; 

ప్రవృత్తిని వట్టి- అనుకూలాదులు-కీ; 

వరిగ్రహాన్ని (భార్యలసంఖ్యను) వేట్టి- సాధారణ (పలువురు భార్యలు) 

-అసాధారణ (ఒకేభార 3-2 

పై 12 భేదాలను ప్రధానభేదాలయిన ధీరోధాత్తాదులకు అన్వయించినప్పుడు- 

ఉదాత్త-రి భేదాలు, ఉద్దత-44 భేదాలు, 

లరిత-44 భేదాలు ప్రశాంత-8 భేదొలు - 

మొత్తం 104 భేదాలు వస్తాయి. .' 

6. ఉత్తమాది భేదాలు : 

(ప్రకృతిని, లేదా శీలాన్ని లేదా న భావాన్ని పట్టు, - /-వురుషులంద 

చిని మువ్విధాలుగా విభజించి వారి గుణాలు వివరించినాడు భరతముని 
వ (ఏ. ఉత్తములు (ఫు మధ్యములు, (ఏ1) అధములు. ఇపుడు 

_ పురుషులలోని: ఫ్రకృతి(తై. విధ్యం నిరూపింవబడుతున్నది. (ప్రల (ప్రకృతి 

(తెవిధ్యం వాయికావ్రకరణంలో వివరింవబడగలధు). ఇటువంటి విభజన ఇతరులు 
చేసినట్లు కానరాడు. ఇంక నవుంసకాదులను మిశ్రవ్రకృతులుగా పేర్కొన్నాడు 

a శత్తమవ్రకృతి 

మూలం : జితేంద్రియా జ్ఞానవతీ నానాశిల్ప విచక్షణా | 
. దక్షిణా మహాలక్ష్యా భీతానాం వరిపాంత్వనీ |! 

నానాశ్నాస్త్రార్థ సంపన్నా గాంభీ-ర్యౌదార్య శాలినీ | 
స్టైర్య-త్యాగ గుణో పేతా జ్ఞేయా ప్రకృతి రుత్తమా | | 

-(వా. శా, XXIV-2-3) 

అర్దం : జికేంద్రియా, జ్ఞానవతీ, నానా శిల్పవిచక్ష ణా= ఇందియాలను 
జయించినది, బ్ఞానవతి, వినిధ కళలు తెలిసినది; దక్షిణా (-అథ)) మనో 
లక్షా భీతానాంచరిసోంల్పచీ = దయలేదా నేర్చు కలది గొన ప్ప లక్ష్యం కలది; 
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('మవోలక్షా” బదులు “భోగదకా” = అని పాఠాంతరం), భయవడినవారిని 
నేదతీర్చేది? నానాశాన్త్ర,-అర్హ నంనన్నా, గౌంభీర్య-జాదార్వశాలినీ = వలుశా 
శ్రైణు, నాని అర్జాలు తెలియటం వల నంవన్న మైనది, గౌంధీర్యం-జొదార్వం 
కలది; సె రాత్వాగగుణ-ఉ వేతా = నస్టీరత్తం, త్యాగం అనే గుణాలు కలది; 
ఉత్తమా (వళ్ఫుతిః జ్లేయాజ “ఉత్తమ (వ్రవ్ఫుతి* అని తెలియవలెను. 

తాత్పర్యం : జితేం(ద్రియ, డ్లానవత్క్ నానా శిల్పవిచ్చక్ష లి, దీ, మవో 

లృక్ష్రయుత్త భయవడినవారిని సాంత్తన వరొచేది, నొనాశ్మాస్త్రార్ణ నంవన్న, 
గాంలీర్హజొదొర్వశాలిని, నైర్య (లేదా ధైర్య)-త్యాగగుణోవేత అయిన 
(వక్సుతి “ఉత్తమ(వ్రక్టుతి”. 

టీక :- సంన్క ఫతభాషలో “పకృతి” అనే వదం లింగం; అందుచేత 

(ప్రకృతి గుణాలన్నీ స్రీ లీంగాంతొలుగానే చెప్పబడినవి. వుంలింగోదతొలుగా 

చెవ్పనలెనంకే “జితేంద్రియుడు, జ్ఞానవంతుడు. . , , . ” ఇట్టా చెప్పాలి. 
మధ్యమ ప్రకృతి గుణాలు కూడా ఇట్లాగే ,స్త్రీలింగాంతములుగా చెప్పబడినవి, 
కానీ అధను (ప్రకృతి గుణాలు నూత్రం వుంలింగాంతొలుగా చెవ్పబడినవి. 

వెని చెప్పిన గాంభీర్య -. జాదార్య- స్టై ర్య-త్యాగాలు ఇంతకుముందు చెన్నబడిన 
నాయకగుణాలే. 

(గ) మధ్యమ ప్రక్రతి : 

మూలం : లోకోపకారచతురా శిల్పశొస్త్రవిశారదా । 
విజ్ఞానమాధుర్యయుతా నుధ్యమా ధ్రక్టృతిః స్మృతా 11. 

(సొ, XXIvV-4) 

అర్ధం 1 లోక-ఉనచారచతుర్కా శిల్పళ్ళాస్త్రవిశారదా = లౌకిక న్యనవో 
రములందు దక్ష, కళలయందు-శాన్హములందు నివుణ; విజ్ఞానానూధుర్య 
యుతా = నిజ్ఞానళొలిన్సి మభుర న వేత (ఆయినది); నుధ్యమా 
ప్రకతి, న్మృతా= మధ్యమ ప్రకతి (అని) చెన్సబడినది, 

తాత్పర్యం : లోకీక వ్యవవోరములందు దక్ష, కలా-ణిల్స-శ్నొన్హ, విశారద, 
విజ్ఞాన శారీని మధురన్నభాన అయినది మధ్యమ (వళ్చుతి, 

టీక: వురుషవరంగా చెన్పవలెనంట్ - “లోకోనచార చతురుడు శిల్ప- 
శాస్త్ర, విశారదుడు. . ౨౮ ఇట్టా చెప్పాలి, 
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(1) అభరు [వక్రుతి : క 

"మూలం ; భూక్షా వచసి దుణీలాః కుసత్తాాః స్టూలబుద్దయః | 
స. శోధనా ఘాతకాశ్చెవ మిత్రఘ్నాశ్ళిద్రమానినః || 

. స్తృధాశంభప్ర్తాల్ళ్ యత్కించ ద్వాదినోఒల్పకాః) 
ఫిశ్తునా స్తూద్దతా. వా కె రకృతజ్ఞ స్తథాలనాః | 

మాన్యామావనా గావ్యావి శేష జ్ఞో ఏ స్త్రీలోలాః కలహప్రీియాః || 

=... అసనూచకాః పావేకర్మాణః వర(ద్రవ్యాపహారిణః | 

సవ. క దోమైస్తు సంపన్నా భవంతి హాధమో నరాః 1 

య. [నాశా. XXIV-5-7) 

వ రూక్షావచస్య ( అథ) ధుణీలా 1 కునత్తా (ఇ న్థూరబుద్రయః = 

Pe వలీ కేవాళు, చెడుశీలం: కలవారు -కునత్తు (ల, న్థూల (= 
Kis ట్ర పల భూలకొః.. టైం టు శిట్రమావిన, 

r ల 
క కల్యా ( టన బాడీ ame ల న క్ శ 
Vx అ = శ్ స్ట ల im అ వల స్త శా 1! న ల్ ' న స్తో ల్ నేం! | ్ న 

లో హ్? పటు య. లీ కీ ॥ : (| ళా i ల్ల లే కత గ్ 

క్ bt: hg: on 1 pr Er: క్ 

కం. కరగక. ఆజ్" : స, ( 

అపి కొట్టతచ్చినేలు మాటా దేవారు, సొరదిన ఉవకారంమర 
చేవారు, sues నూన కూన అవి శేష్షజ్ఞాః సతీ లోలా కలవాప్రీయాః 
= మాన్యుళు- ఉమామ్నుల్లు, అనే  వెశేషజ్జానం, టరు, త్రులోణరు, కల 

ప్రియులు; మాచకాః, సావకర్మా ణక ఫర ద్రన్యావవోరిణః = నూచకులు (= 
కొండెములు చెవ్చేవారు), .పావకార్యాలు చేనేవార్లు. వర్మదవ్యాన్ని అవవారిం 
చేసారు: వభ దోవై+ (తు, సంవన్నా (ఇవా), అభథమా నరాః, భనోరితి = 
చలదోషాంత్లో నిందేథవారు; అభతు నూనన్రలు అవుతారు, ' 
వన! రూక వాక్షయుతులు, తుళ్ళిలురు కును (లు, న్థూలబు 
దులు {( శల్యబుద్దులో అనపోతోలురం, = కంటకింగా ఉదజేవొరు,,' "క్రోధ 
వ మేల _ చూతకులు మితమ్నలు, ఛిద్రమానుల్సు . ద్రయోజనరహితముల నో 

చనుల తలవెప్టేపార్సు తలపాగరుతో తక్కువ మాటాడేనార్చు. వీళున్లులు, 
. ఉద్రత వాక్యో చేతులు, అల్బతజ్ఞులు, అలసులు, మాన్య-అమాన్య విశే జ్జాన 
రహితుల. శ్ర ప్రల అరు. ఆలవాప్రయులు,... నూచకుఖు.  పానకర్ము లు క 
న్యాయములు. జ మనే జో చెంధినవారు, 

స 
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టీక : అధమ ప్రకృతికి చెందిన వారిలో వై గుణములన్నీ మూర్తీభవించి, 

ఒక్కనియందే ఉంటాయని తలంచరాదు; పై గుణాలలో ఏ కొన్ని గుణాలు 

ఉన్నా అతడు “అధమ |వకృతి” యే అవుతాడు. ఉత్తముల విషయం అట్లాకొదు; 
వారియందు వైని చెప్పిన గుణసంవద అంతా నుసంపన్నమై ఉండాలి. 

(iv), మిశ్ర (= సంక్తీర్ణ) (ప్రకృతి : 
మూలం : నవుంసకస్తు విజ్లేయః సంకీర్లోఒధమ ఏవ చ | 

(ప్రేష్యాది రసి విజ్లేయా సంకీర్షా ప్రకృతి ద్విజః |! 
వకారశ్య విట శ్చేవ యే చాస్య 'స్యేవమాదయః | 

సంకీర్ణాస్తే2.పి విజ్లేయా హ్యధమా నాటకే బుధైః || 
-(వా.శా.XXIv-13-14) 

తాత్పర్యం : నవుంనకుడు నంక్తీర్ణ |వ్రక్రతికొని అధమ ప్రక్రుతి కొని అవు 
తాడు. ( వేష్యాదులు కూడ నంకీర్ణ (వక్తతులే. ( = నవాజ మైన ఉఅధమల్న (5, 

సా(మిని అనునరించి ఉండటం చల్ల ఉత్తదుత్త A (వాదీ కలగటం చేత నంక్లీర్ణ 
లేదా మిశృవ్రక్షతులు). శకారుడు విటుడు, ఇంకొ ఇటువంటి వారు కోడొ 
నంక్తీర్థవ్రక్టుతులే అయితే నాటకమందు మాత్రము దీరెల్ల (= (వేవ్యావిటా 
శకారాదులందరూ/ అధను వ్రక్రతులే, 

7. ధీరోదాత్తాది నాయకులు : 
అత్ర చత్వొార ఏన స్యు ర్నాయకాః సధికీద్రి లః | 

మధ్యమోత్తమ (ఫక్సతౌ నానాలక్షణ ఇక్రీతాః |! 
ధీరోద్దతా ధీదలలితొ ధీరోదొత్తా స్తథెవచ | 
ధీరవ్రశాంతకా శ్చేవ నాయకొః పరి!ీర్తి తొ || 
దేవాః ధీరోద్దతా జ్లేయః స్యు ర్లీరబలితా నృపొః | 
సేనానతి రమొత్యళ్చ ధీరోదాత్తా ప్రశీర్తితొ | 
ధీరప్రశాంతా విజ్లేయా బ్రాహ్మణా వణీజ స్తథా |! 
ఏతేషాం చ వునః జ్ఞేయా శృత్వారం చ విడూన్నకొః | 
లింగీ ద్విజో రాజజీవి శిష్యశ్చేతి యథాశక్రమను | 
దేవ శ్షితిర్ళ తొమాత్య- బ్రాహ్మణానాం ప్రయోజయేళల్ | 
విప్రలంభ సుహ్పృదో౬ఒమీ సంకథాలాప'పేశలాః || 

(నాశాయ 16-21) 



66. సాత్తి (కాభినయం 

“మధ్యమ-ఉత్తమ (వ్రకృతులలో నానా లక్షణళలక్షితులగు నాయకులు వాలుగు 

విధాలుగా ఉంటారు-” అని చెప్పి భరతముని వారిని, వారికి తగిన: నలుగురు 

విదూషకులను ఇట్లా పేర్కొన్నాడు: 

నాయకులు : వ్యక్తులు : విదూషకులు : 

1. ధీరోద్రతనాయకులు : దివ్యులు : లింగి(=బుషి). 
2. ధిరలలితనాయకులు : నృవులు : ద్విజుడు. 

| (=రాజులు)  (=బ్రహ్మణుడు) 
3. దీరోదాత్తనాయకులు : పేవాపతులు, రాజజీవి. 

అమాత్యులు : 

. శ్వ ధీరవ్రశాంతనాయకులు : బ్రాహ్మణులు, శిష్యులు. 

వణిజులు : 

ఈ విదూషకులు మంచి కథలను చెవుట యందు నివుణులె, ఆయా 

నాయకులకు విప్రలంభమందు మి(త్రులుగా ఉంటారు. 

"భరతముని చేసిన ధీరోదాత్తాది నాయకవిభజవను- అర్వాలీనులందరూ 
అంగీకరించినప్పటికీ, భరతముని ఇచ్చిన నిర్వచవాలను మాత్రం ఎవ్వరూ 
అంగీకరించలేదు. ధనంజయాదులు _ ధీరోదాత్తుని ఉత్తమ నాయకునిగా 
పేర్కొన్నారు; అతడు సాధారణంగా రాజు అయి ఉంటాడు. భోజరాజు, 

శృంగారప్రకాశంలో, ధీరోదాత్తాది భేదాలను చతుర్విధవురుషార్హ సహితమయిన 
శృంగొరవరంగా అన  యించినాడు: 

ధీరోదాత్తుడు : ధర్మశ్చంగారం. 

ధీరోద్రతుడు : ఆర్హశృంగారం. 

ధిరలలితుడు : కామశ్ళంగారం. 

_.రీరశాంతుడు : MO, 

వాట్యదర్నణకారులు ఛరతువి అనుసరించినవ్పటిక్సీ రాజులు మాత్రం ఉదా. 
త్తాది నాలుగు అవస్లలు కలిగి ఉంటారవి పేర్కొన్నారు. 

శారదాతనయుడు కూడా భరతుని అమసరించినప్పటికీ రీరలరిత, ధీరోదాత్త 
వాయకులమ వ్యత్యప్తంగా. చెప్పినాడు; అంటే వీని దృష్టిలో నృపాధులు- ధీరో 
దాత్తులు, అమాత్య సేనావతులు ధీరలరితులు, అంతేకాదు కథావశాన, రసవశాన ' 

ఈ పాయకులు వ్యత్యన్తులు కావటం కూడా కద్దు అని పేర్కొన్నాడు (భా. (వే. 

1-284-85). 
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“ధీరోదాత్సాది నాయకులు నలుగురు నర్వరస సాధారణులు అయి నవ్ప 
టికీ యథా[క్రమంగా వీర రౌద్ర-శ్చంగార-శాంత వ్రధానులని వక్ష్యమాణ లక్షణ 
వర్యాలోచనం వల్ల స్పష్టం కాగలదు” అని వ్రతావరుదయశోభూషణ వ్యాఖ్య 

(|వ.రు.య.1-31). ఈ సందర్భంలో ధనికాది వ్యాఖ్యాతల వివరణలు ఇట్టా 
ఉన్నవి: ఈ ధీరోదాత్తాది సంజ్ఞలు గుణ విశిష్టతను వట్టి ఏర్పడినవే 

కొని ప్రత్యేకజాతిబోధకాలు కావు. దీరలలితాది పారిభాషిక “పదాలు ఆయా 

వ్రకరణములందు వర్ణింపబడిన గుణాలతో కూడిన దశావిశేషాలను బోధించునట్టివి. 
అందుచేత ఒకే నాయకుడు అవస్థను వట్టి ఒక్కొక్కప్పుడు లలితుడు, ఇంకొకపుడు 
శాంతుడు, మరొక్కవుడు ఉదాత్తుడు, ఒకప్పుడు ఉద్రతుడు కాగలడు. ఒకే 
జంతువు వత్సం వృషభం, మహోక్షం అని వ్యవహృతమగున'ట్లే ఒకే నాయకుడు 
జాతినిబట్టి కాక్క అవస్థాభేదాన్ని పట్టి లలితాది వ్యవదేశాలను పొందుచున్నాడు. . 

అట్లాకాక దేవతలే. ధీరోద్దతులు, నృవులే ధీరలలితులు ఇత్యాదిగా చెప్పితే మహా 
కుల వర్తవలన్నియును అసంగతాలు కాగలవు. భవభూతి, మహావీర చరితంలో 
వరకురాముని ఒక్కనినే-రావణుని విషయంలో ధీరోదాత్తుని గానూ రాముని - 
విషయంలో తొలుత ధీరోద్దతుని గానూ తరువాత ధీరలలితునిగానా వర్షించినాడు. 
కావున ధీరోదాత్తతా దు లాయా . అవస్తాద్యోతకాలే కాని నియతజాతులు కావు. 
అవి నర్వజాతి సాధారణములు. అయితే [పధాన నాయకుని చివరవరకు 
ఒకే అవస్టలోన్తూ అప్రధాన నాయకుని య మ వర్షించవచ్చునని 
కొందరి భావన. 

ధీరశబ్దానికి అకాతరత (౦ (=భయరాహిత్యం) అని అర్థం. ఈ అర్హం 

సర్వత్ర సమానమే. ధీర-ధైర్య శబ్దాలు వర్యాయవదాలు; wen 
కూడా అకాతర్యం అని వీటి అర్ధం. 

ఇంక, ధిరోదాత్తాధులము అరా రవీనా లంకారికులను అనుసరించి వివరిస్తా ను. 

ఢ) ధీరోదాత్తుడు 
మూలం : 'మహాషత్తో2 తి న్ు క్షమావా నవికత్తనః |! 

ఫ్టీరో నిగూఢాహంకారో ధిరోడాత్తో దృఢ వ్రతః 
-(ద. రూ. 1-4-5) 

అర్హం : మవోనత్త (=, అతి గంభీరః, క్షమావాన్, అవికత్తనః = మవోన 
త్త (దు y2 శోక కోధాదులచేత చలించని అంతఃకరణ కలవాడు ), ' అతిగంభీ 
రుడు, క్షమావంతుడు (=క్షమించేగుణం కలవాడు), అవికత్తముడు (= ఆత్మ 
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శానా వరాబ్ముఖుడు = తన్నుతాను పొగడుకొననివాడ్సు); స్టీర్బ విగూఢ- 
అవాంకొరు, ద్భధద్రతా =స్టీరమైన నియమం కలవాడు నిగూఢ అవాంకారం 

(= వినయంచేత కవ్పబడిన గర్వం) కలవాడు, స్టీరమైన నియమం కలవాడు- 
ఇట్టేవాడు; ధీరోదాత్తః = ధిరోహా్త (నాయకుడు అవుతాడు). 

తాత్పర్యం : మవోవత్తుడు, అతిగంభీరుడు, క్షమావంతుడ్సు అవిక 
నుడ్సు స్తీరుడు, నిగూఢావాంకారుడుు దృఢవతుడు- ఇట్టివాడు ధీరోదాత్త 
నాయకుడు. 

టీక : ఉత్ +ఆత్తః =4ఉదాత్తః = _ఉత్కర్ణం ఏప్రాప్రణ ఉదాత్తత = 
భాదాత్యం = సర్వోత్కగర్తేణ వృత్తిః = సర్వోత్మృష్టమైన అంఈకరణవృత్తి అని 
ధనికుడు. ఉదాత్తుడు - విజగీషువు అవుతాడు అనీ శారదాతనయుడు. 

 “మావాన్' కు బదులు *'దదూవాన్” (= దయకలవాడు) అనీ, “మహో 
నత్తా కు బదులు “వత్త సారవంతుడు” అనీ చెప్పి, వినీతుడు (= వినయం 
కలవాడు), తితిక్షాపంతుడు (= నహనశీలి) అనే రెండు గుణాలను అధికంగా 
చెప్పివాడు సింగభూపాలుడు (ర.ను 1-73-74). నాయకునకు ఇంతకుముందు 
చెప్పినవి సామావ్యగుణాలు కాగా ఇవి విశేషగుణాలు (ధీరోదాత్తునియందు 
ఉత్కర్తతో విశేషించి ఉంటాయి). 

 ఢశీరాముడ్కు జీమూతవాహమడు, యుధిష్మిరుడు మున్నగువారు ధీరోదాత్త 
_ వాయకులుగా నువ్రపిద్దులు. 

ఉదా : (1) మహాసత్త్వుడు (శ్రీరాముడు. 
దధతో మంగళక్షైమే వసానస్య చ వల్కలే | 
దదృశు ర్విపష్మెశా స్తన్య ముఖరాగం నవమం జనాః |! 

(ర.వం. XII-8) 

' = (పట్టాభిషేకం కోసం) మంగళకరములై న దుకూలములు ధరించి నప్పుడు, 
(వనవాసం కోపం) వాడవీరలు కట్లుకొన్నపుడు కూడా ఒక్క రీతిగానే ఉన్న 
ముఖవిలాపం గల (శ్రీరాముని చూసి |వజలు విస్మితులయినారు. 

_ (2) సిరాముఖైః స్యందత ఏవ రక్త 
_ మద్యాపి ధేహే మమ మాంస మస్తి |. 

,త్పప్తిం న వళ్యామి తవైవ తాన. స 

త్కిం భక్షణాత్త్యం విరతో గురుత్మవ్ 11 _(నాగానందం-V౪-16) 
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- (వరోవకారం నిమిత్తం తన శరిరాన్ని గరుత్మంతునక్సు అర్పించి, కొన 
ఊపిరితో ఉన్న జీమూతవాహనుడు గరుత్మంతునితో )-- నానాడులలో ఇంకా 

రక్తం కారుతున్నది, నాదేహంలో ఇంకా మాంసం ఉంది, నీవు ఇంకొ 

తృప్తిపాందినట్లుగా లేవు. మరి నన్ను భక్షించటం ఎందుకు మూనివేశావ్యు ఓ 

 గరుత్మంతుడా! 

“టీక: జీమూతవాహనుడు ధీరశాంతనాయకుడే కాని ధీరోదాత్తనాయకుడు 

కాడు అనే వాదాన్ని ప్రస్తావించి, జీమూత వాహనుని ధిరోదాత్రనాయకునిగానే 
నిరూపించినాడు ధనికుడు తన అవలోకవ్యాఖ్యానంలో. _ 

(గ్ర ధీరోద్రతనాయకుడు 
మూలం ; దర్పమాత్సర్య భూయిష్టో మాయా ఛద్మ పరాయణః । 

ధీరోద్దత ప్త్వహంకారీ చల శ్చండో వికత్తనః 1 -(ద.రూ. 1-5-6) 

అర్హం ఏ దర్భ-మాత్ప్సర్భ, భూయిత్చశ, మాయా-ఛద్మ వరాయణః = 

దర్పం (= శౌర్యాధిమదం) ,» మాతృర్యం (= అనలౌానత = అనూయ 

అధికంగా కలవాడు); మాయ (= మంత్రబలంతో వస్తువులను వుట్రంచటం), 
ఛద్మ౭ (= వంచన చేయటం) కలవాడు; అవాంకార్స్, చల చండ్కు వికత్తనః 
= ఆవొాంకొరం కలవాడు, ప్రత్త Co లేవివాడు, ర(ద్రమూర్తి ( వ కోపిష్ట), 

వికత్రమడు (= తన్సుతాను పాగడుకొ నేనాడు) వ ఇ£కుధంటోవాడు; ధీరోద్రతః 

(అ) = ధీరోద్రతనాయకుడు. 

తాత్పర్యం : దర్పం మాత్సర్యం కలవాడు మాయా ఇద్మ వరాయ 
ణుడు, ఆహాలకార్, చసలుడు చండుడుు' నికళ్తనుడు- ఇటునంటివొడు. ధీరో 

- నరవరామ్మ రావణ భీమాదులు, థీరోద్దతవాయకులుగా నువ్రనిద్దులు. 

న తప్తం. యదనాము భూతకరుణా సంతాన శాంతాత్యన్ను 

తేన వ్యారుజతా ధనుర్భతనతో దేవా దృనానీవతేం | 
తత్పుత్తంమ్తు మదాంధతారెకనడా ద్వశ్శృసృదత్తోత్సవ | 

నందూ వ్మంద ఇవ ప్రయోఒవా మథ నా శివ కథం వినతా i 

. (చువోవీరచరతా[) 
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- (శివుని విల్లు విరిచిన రాముని గూర్చి వరశురాముడుు) (ప్రాణులవట్లు 
అసారకరుణ కలిగిన పార్హతీవతికి రాముడు mn పోవు గాక! 
మదించిన తారకానురుని నంవారించిన వానిని ఆ దేవదేవుని వుత్రునిా(తా 
రక నంవోరం వల్హ) లోకాలకు ఉత్సవం చేకూర్చిన వానిని-' కుమారస్వామిని 
మరచినాడా? ఆ శివుని (పీయశిష్యుడు కుమారనిర్పిశేవముడు అయిన నన్ను 
మరచినాడా? 

(౩) ధీరలలిత నాయకుడు 
మూలం : విశ్చింతో దిరలలితః కలాసక్తః సుఫీ మృదుః |] 

-(ద.రూ. 1-3) 

అర్హం : నిశ్చింత కలానక్షజ నుఖ్కీ మృదుః = (మంత్రి 'వ్రభ్బతులు 
యోగక్షేమాలు వహించటం చేత) చింతలేవివాడు, (వృత్య-గీతాది) కళల 
యందు ఆసక్తి కలవాడు భోగనరాయణుడు శృంగారియై నుకుమార నత్తా, 
చారం (= చే్టేలు / కలవాడు- ఇట్టివాడు; ధీరలలితఈ = ధీరలలితనాయకుడు. 

తాత్పర్యం : ఎర్చింతుడు, కలానక్తుడు, నుఖి, మృదువు అయినవాడు 

యకుడు, 

టీక వ ' వత్సరాజు మున్నగువారు ఫిరలలితవాయకులుగా నువ్రపిద్దులు. 
కొంతవరకు మృచ్చకటికా ప్రకరణనాయకుడై న చారుదత్తుడు కూడా ఇట్టివాడే. 

రెడ్డిరాజులలో వసంతరాయలుగా |ప్రసిద్ది కెక్కిన కుమారగరిరెడ్డి కూడా ఇట్టివాడే. 

“యువకుడు” అనేది ర.సు.లో అధికం. “మృదుల దీనికి " బదులు “వనితలకు 

వశుడు అవ్నాడు సింగభూపాలుడు. లన. | లలితం” అనబడుతుంది. 

శృంగారమయ ఆకారం, చేష్ట. కలిగినవాడు “మృదువు.” 
ఉదా : సో2'ధికార మభికః కులోచితం 

కాశ్ళన వయ మచవర్తయ. త్చమౌాః | 

 సన్నివేశ్య సచినే 'ష్వతవరం ల 

ప్తి ప నవయౌవనో ఒభవత్ 11 

-(ర.వం.X1X-4) 
వా ఆ రాజు (=అగ్నివర్లుడు), కులోచితమైన అధికారాన్ని న వత్స 

రాలు. నొగించినాడు; పిదప రాజ్యభారాన్ని "మంత్రులపై పెట్ట, స్రీలకు 

స్వాధివమగునవవయౌవనం కలవాడై నుఖాలను అమభవించినాడు. 
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(iv) చిరశారిత నాయకుడు + 

మూలం : సామాన్య గుణయుక్తస్తు ధీరశాంతో ద్విజాదికః | 
-(ద.రూ. 11-4) 

అర్థం : సామాన్య గుణయుక్తః (తు), ది(జాదిక్క ధీరశాంతః = 
వినయం మున్నగు నాయక సామాన్య గుణాలు కల్క ది (జాదులు (= వివా 
వణీక్ -నచివులు/, ధీరశాంతనాయకులు. | 

తాత్పర్యం : సామాన్య గుణయుక్తులయిన ద్విజాదులు ధీరశాంతనాయ 

మూలం : సమ(్రకృతికః క్లేశసహిమ్ముశ్చ వివేకః | 
లలితాది గుణోపేతో విప్రో వా పచివో వణిక్ || = " 
ధీరశాంత శ్వారుదత్త-మాధవాది రుదీరితః | 

| - (రపు. 1-76-77) 

. అర్థం ౩ నమ్మభక్ఫత్క్క న్దేశ నహిష్షుః ( చ, వివేక? = (కష్ట-నుఖము 
లందు/ నమానమైన శీలంకలవాడు, కష్టాలను ఓర్చుకొనేవాడు, మంచి-చెడ్డల 
తేడాలు తెలిసినవాడు; అలిత-ఆది గుణ-ఉ వేత = లాలిత్యం, మున్నగు నుకు 
మారగుణాలు కలవాడు; (అయిన్స వ్మివ్క వా నచిన వణీక్ = వివ్రుడు 
లేద్కా నచివుడు (లేదా) వణీజుడు; ధీరశాంతః (చ) = ధీరశాంతనాయ 
కుడు (అవుతాడు; చారుదత్త, మాధవ-ఆది ఉదీరితః = ( మృచ్చకటోక 
నాయకుడు) చారుదత్తుడు, (మాలతీమాధవనాయకుడు) మాధవుడు మున్న 
గువారు (ధీరశాంతనాయకులుగా) చెవ్సబడినారు.. మ 

. తాత్నర్యం : నమస్రక్ఫత్మి శ్లేశనహిష్టువు, వివేక్తి లలితాది గుణోవేతుడు- 
విటువంటి చవుడు లేదా మంతి లేదా వణేజుడు ధీరశాంతనాణయకనుడు 
ఆవుతాదు. చారుదత్తుడు, మాధవుడు ఇందుకు ఉదాహారణ. 

టీక : 'ధనంజయుని నిర్వచనం _.కంయె, సింగభూపాలుని నిర్వచనం నమ 
[గంగా ఉన్నది. అహంకారం లేకపోవటం శాంతత | (మన్ని . శాంత(ప్రసక్షి వల్ల 

ham ఆ, RAR 0 
Fr జా శ 

వినయం, నయత్వం-వీటిని అధికంగా చెప్పారు నాట్యదర్వణకర్తలు. ధీరశాంతుని, 
ధీరవ్రశాంచుడు అని కూడా అంటారు. A 

స్మ 



72 వాక్య 

ఉధా : మఖశతవరివూతం గోత్రముద్చాసితం మే 

సదపి నిబిడ చైత్య బ్రహ్మఘోషై: వురస్తాత్ । 

మమ నిధన దశాయాం వర్తమానస్య పొపై?ః 

తదసదృశ మను షె ఘుష్యతే ఘోషణాయామ్ | 
- (మృచ్చకటిక-X-12) 

- (ఉరిశిక్షషాంది, వధ్యశిలకు కొనిపోబడుతున్న చారుదత్తుడు) వంద 

యజ్ఞములందలి వేదఘోషల చేత వూర్వం నాకులం వవిత్రమై ప్రశస్తి చెందింది. 
ఇవ్వుడ్కు నా అంత్యదశలోో, నాదురదృష్టం వల్ల, అనదృశజనులు (=వేదఘోష 

చేసే వారికి పూర్తిగా భిమ్న్మలైన వారు = చండాలురు) చాటింపు వేస్తున్నారు. 

8. పతిమున్నగు శృంగారనాయకులు : 

సూలం :. ఫతిశ్నోవవతి శ్చైవ వైశికశ్చ తఈపరమ్ | 
స్వీయూదీనాం నె నాయికానాం నాయకాః కథితా బుధైః || 

- (భ.ర.వ్ర.-64) 

అర్తం : వత (చో, ఉనవతిః (చ్ ము, (తఈనరమ్) వెశికు (చ) 
= వత్కి ఉననత్కి (తరువాత) వైశికుడు (-వీరు మువ్వురూ,; ప్రయ ఆది 
నొయికానాౌం, నాయికా, బుద కథితా =స్తీయ మున్నగు (స్తేయా- 
నరకీయ-పామొవ్వ అనే ముగ్గురే), నాయికకు, (త్రయం) నాయకులు 

(అని), బుధులచేత, చెవ్పబడిరదె. _ 

- ' తాశ్చర్యం ౩ వత్తి ఉవనతి, -వైళికుడు- వీరు ముగురు 

£7 మువ్ముగుకు వొాయిర్ల్ను (క్రమంగా నీయ వరకీయ, సామాన్య. 

టీ : “ధీరోదాత్తాది వాయకులు అన్ని రసాలకును సౌఢారణులు, ఇంక 
Yh” మాం శు వాయకలు పలా శాక్ న 
చెప్పీ సింగభూపాలుడు వతి మున్నగు ' మూడు భేధాలు, వివరించినారు, 
అంతేకాదు. అమకూలాది వాలుగు భేదాలచేత. వతి వాల్లుగు, విధాలు అవుతౌడనీ, 
అట్లాగే “ఫిరోదాత్తాది భేదాల చేత అమకూలుడు వాలుకు. విధాలు అవుతాడీ 
"సేర్కొమి వారివి వివరించినాడు సింగభూపాలుడు (రము 1-7కి.&ిక), . 
నొ.శా.లో ఈ విభజనలేదు. కాన్సీ Go enn 

చొలొ విపులమైన వివరణ ఉన్నది. 

అ Tat Fa 

RET RO DEI Ma. Te 
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(వతి: 

మూలం : వేదశాస్తానురోధేన, పాణిం గృహ్హాతి యః (స్త్రియః | 

స ఏవ వతి రిత్యుక్తః విద్వద్భి రిహ శ్వాస్త్తతః |! 

-(భ.ర.ప్ర.-65) 

అర్హం : వేద-శాస్త్ర,-అనులోధేన = = వేదములందు శ్యాత్రములందు చెప్ప 

బడిన “రతిగా; య్కూ ప్రాయః, వొణీం గృహోతి = స్స్ యొక్క, 

పాణిని గ్రహిస్తాడ్యో నః వవ వతిః = ఆతడే “వతి న! (ఇవా 
శ్యా్త్ర/త విద్దద్భిణ ఉక్తః = శాస్త్రాలను అనునరించ్చి విదా ౨ ంనుల చేత, 

చెవ్పబడనది. 

తాత్సర్యం : వేదములంద్యు శాస్త్రములందు చెవ్పబడిన రీతిగా ఎవడు, 

వీ స్తే, యొక్క పాణిని గ్రహిస్తాడో (= పాణ్యీగవాణం చేస్తాడో, ఆ వురు 

ముడు ఆమెకు “వతి” అవుతాడు. 

టీక : “వతి” యొక్క అనుకూలాది భేదాదులు తరువాత వివరింపబడతాయి. 

(i) ఉవవతి : 
మూలం : లంఘితాచారయా యస్తు వినాప్ విధినా “ప్రయా | 

సంకేతం నీయతే ప్రోకో బుధై రువసతి స్తు సః 1|| 
-(ర.ను. 1-83) 

వ్రలోభ్యాన్యవధూం భుంక్త ఉపాయె ర్వివిరై రపి | 

స తూపవతి, రిశ్యక నిద్వర్సి రిప శ్నాష్త్రత || 
- -(రమ.అధన్బానిక వుట-ర్కి) 

అర్హం ౩ యః (ఈ) = ఎవడు! -వధినావినా (అవి లంఘీతాఆచా 
రయ్మా ప్రయా = 'యథావిధిగా' 'వివాశోము చేసేకొనన్సి కులాచారాన్ని 
అతి[కమించిన, ఊ్ర/చేత? నలకేతం, నీయతే, న్కు ఉనవతిః (తు), బుధం 

(పోక్త =నంకేతస్తానమునకు క ల, " అతడు, “ఉవవతి. (అవు 
తాడు అని), బుధుతిచేత చెప్పబడినది. జ 

వివిధై ఉపాయైక (ఆవ) = నాన్లావిధాలయిన్స త ఆన్య 
వధూం, ప్రలోభ్య, భుంక్షః = అన్యవధువును (= నరుని భార్యేమ), ప్రలోభ 
(= ఆన) వెట్టి ట్రే అనుభవస్తాడో। వాత), ఉవవత ఇతి = అతడు an 
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అని; ( ఇవా) శ్నాన్త్రతః విద్దద్భికి ఉక్తజ=శా స్రాలను అనునరించ్చి విదాగంనుల 

చేతు చెవృబడీనది. | 

_ తాత్పర్యం : యథావిధిగా వివావాము చేనుకొనని, కులాచారాన్ని అతిక్ర 

మించిన (స్త్రీ, నంకేతమునకు కోనిపోగా ఆమెను అనుభివించేవాడు ఉవవతి. 

నొనావిధములయిన ఉపాయాలతో, అన్యవధువును ప్రలోభోవెట్టే, అనుభ 
వించేవాడు ఉవవతి” (=ఆ అన్యవధువుకు రెండవవతి ) అవుతాడు. 

టీక : మొదటి శ్లోకం (స్త్రీవరంగా ఉన్నది; అంటే (స్త్రీ కోరగా ఆమెను 

అనుభవించేవాడు 'ఉపవతి”. ఇంక రెండవ శ్లోకం వురుషపరంగా ఉన్నది; అంటే 

అనేకములెన ఉపాయాలు వన్ని, అన్యవధువును వశంచేసుకొనేవాఢడు 'ఉవవతి”. 

“ఉపవతి భేదాలను గూర్చి సింగభూపాలుడిట్లా వివరించినాడు: ఉపపతి 

వియతుడుగా ఉండడు. కావున ఉపవతియందు దక్షిణ-అనుకూల-ధృష్ట్ర భేదా 

లుండవు. కావి ఎల్లవ్వుడు వర్నష్త్రీ చిత్తుడు కావటం వల్ల శరుడు మౌత్రం 

అవుతాడు (రసు. 1.రిశీ). (శరోవపతికి గాథాసప్తశతి నుంచి ఉదాహరణ 

ఇచ్చివాడు.) ఈ విషయంలో భానుదత్తుడు ఇట్టా వివరించినాడు: ఉవేవతి 

కూడా అనుకూలాది భేదాల చేత నాలుగు విధాలు; అయితే, అతనికి శఠత్వం 

నియతం, తక్కిన మూడు వియతం కావు. వై రెండు వివరణల సారం 

ఇంచుమించుగా ఒక్క, “ఉవవతిిని తెలుగులో “రంకుమగడు అంటారు; 

ఈ రతిని చౌర్యరతి” అంటారు. . 

(షష) వ శికుడు : Fe 

మూలం ; విశేషయే త్కలాః సర్వాః యస్మా త్తస్మాత్తు వైశికః | 

. చేశ్యోవచారే పాధు ర్వా వైశికః పరిక్తీర్తిఈ 1! 

_ యోహి పర్వకలో పేఈ పర్వశిల్ప విచక్షణః | 
ప్రీ, చిత్త బ్రహాణాభిజ్లో .వైశికు స భవే త్పుమాన్ || 

గుతాప్రవ్యతు విజ్జేయాః ఫ్వశరీరపముతితాః | 
అహార్యాః సహజాశ్చెవ [తయ ఉనే త్నమాసతఈ |! 

శ్యాస్త్రవిచ్చిల్ప సంపన్నో రూపవాన్ ప్రియదర్శనః | 
విక్రాంతో ధృతిమాం శవ వయోవేషకులాన్వితఈ 11 

సురభి ర్మధుర ప్యాగీ సహేమ్హ రవికత్తనః 1 
అశంకితఈ ప్రియాభాషీ చతురః శుభదః శుచిః 11 
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కామోపచారకుశలో దక్షిణతో దేశకాలవిత్ | 

my స్మితవాక్ వాగ్మీ దక్షః (పియంవదః | 

స్తీలుబ్దః సంవిభాగీ చ శ్రద్దధానో దృఢస్మృతిః | 

గమ్యాసుచాప్యవిస్రంభీ మానీ చేతి హి వైశికః || 

అనురక్తః శుచిర్తక్షో దక్షిణః |ప్రతివత్తిమాన్ | 

భవే చ్చిత్రాభధాయా చ వయస్య స్తస్య తద్దుణః | 
(నా. శా. XI-1-8) 

అర్హం ఏ యస్మాత్ = ఎందుచేత (= ఎననియందుు); నరా (క్క కలాః 
విశేషయేల్ = కళలన్నీ విశేషించి ఉంటాయో; తస్మాత్ (తు) = అందు 

చేత (= అతడు; వెశిక = వెశికుడు (అనబడతాడ్సు!. వా=లేద్యా వేశ్వో 
వఛాలే పాధుః = - వేశ్యోవచారమందు, సాధువు (=నివుణుడు) (అయిన 

వాడు); .వెశికః వరికీర్తిత = వైశికుడు (అని చెవ్పబడినాడు, యః (హీ, 
నయా స్త వేత, నర్వశిల్ప విచక్షణ న్ను hse ఇ నర్వణిల్వ 

జ్డుడు తీ ఇత్త (గవాణ-అభిజ్ఞ క = త్ర్త్రల చిత్తములను టాం 

(అవుతాడో); నః వుమాన్, వెశిక్కు భవేత్ =ఆ వురువుడు జ శికుడు' అవు 
తొడు. 

న్వశరీర నముక్హితాం తన్యగుణాః (తు) ='సీ స్ప్వీయశరీర నముద్భవము 
అగు ఆతన, గుణములు, _ఆవోర్యాా నబొజొః ( చ్చ, ఇతి = ఆహారములు 

(= sabre = శ్యాన్త్రజ్ఞ తాదుల్లు, నవాజములు (= వుట్టుకతో 
వచ్చినవి = రూనాలావణ్యాదులు ), అని ( అనే భేదాలతో); నమాసత్క,. 
(త్రయ్యస్తీ,ంశత్ = మొత్తం మీద్క మువ్వది మూడు. 

॥ శాన్ర్రవిల్ శిల్ప నంవవే క రూవవార్, ప్రేయదర్శనః = 
డు ర్లూనవంతుడు, ప్రయదర్శునుడు; వి[కాంత్కూ .. En 

(2 వీవు వయోవేష-కులాఅన్నితః = శక్తి శారి ధైర్యనంవన్నుడ్సు.. ఆ 
వయన్సు, మంచి వేవం, గొవ్సు కులం కలవాడు; నురభిఇ మధుర, కొ 
నహిష్ష్యూ అవికత్తనః = నుగంధ (్రవ్యములనువయోగించేవాడు, మధుతన్త 
భావుడు తా గ నహిస్థువు, అవికత్రనుడు; అశంకేత్కు ప్రీయభాష్సీ j చతుర 

శుభదూ శుచిః = నిశ్శంకితుడు లేదా -చిర్చయుడు, యా చతురుడు, 
శుభాలను చేకూర్చేవాడు (పాఠాంతరం “శుభగుడు” =- నుందరుడు, - శుచి 
కామాఉవచారకుశల్కు దక్షిణ దేశ-కొలవిత్ =' కామోవచారమందు నేర్పరి, 
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ఉదారుడు దేశ-కాలవిశేషాలు తెలిస (వవ్తి ంచేవాడు; wan న్మీత 

వాక్, వాగ్మి, దక్షణ ప్రీయంవదః = దినవాక్య సనా. న్నీ తవూర్తాభావృ, 

నంభావణ చతురుడు నమర్హుడు, ప్రయభాష త్రీ/లుబ్రఐ నంవిభాగీ(చ), 
(గ్రద్రధాను, ద్ధుఢన piri ౭ =టట్ర్ర/లిద్దాడు (= ప్రులను కోరేవాడు- వొఠాం 

తరం 'అలుబ్దః' లోభికానివాడు), నంవిభాగి (= భాగస్వామి ), (శద్రకలవాడు, 
జ్ఞావకశక్తి కలవాడు (పాఠాంతరం- “ధ్ధఢ(వ్రత = గట్టినియమంకలవాడు); 
గమ్యూను (చ), అవిన్రంభ్కీ. మానీ(చ), ఇతి(హి, వెశికు = గమ్యావిషయ 

మందును అమ్మినంభి (= తొందరపాటు లేదా నమ్మ )కం లేనివాడు), మాని 
(౬ ఆత్మగౌరవం కలవాడు) - అని (=ఇటువంటేవాడుు) వై శికుడు. 

అనురక్తి శుచి దక్షు దక్షిణ (వతివత్తిమాన్, చిత్రాభిధాయీ (చ) 

. = అమరక్తుడు శుచ్చి నమరద్దుడు (పాఠాంతరం 'దాంతః' = ఆవేశం అణచు 

కోగలవాడు), దయాశీలి, బుద్దిమంతుడు, వక్రోక్తి కుశలుడు - (ఇటువంటి 
వాడు); తన్వవయస్యజ తద్దుణః భవేత్ =' అతవి (= వెళికున)) యొక్క 
మిత్రుడు (ఇవిఆరూ, వావీయొక్క గుణాలు అవుతాయి. 

a I నక. | ఎవనియందు .కళలన్నీ విశేషంచి ఉంటాయో 
ఆతడు “వె.4కుడు” " తదా వేశ్యోవచారమందు సాధువు అయినవాడు వెళి 

కుడు. కాగొ పర్తసోలానవన్ను డ్కు వేర్తశిల్ప వేత్త, ధ్ర చిక్తతగ్రవాణ సమర్థుడు. 

ఆయివ వురువుడు “వె శికుడు” ఆనటడతాడు. 

వైశక నుణములు : న్వీయశరీర నముత్తితములగు వైశిక గుణాలు మువ్పది 

మూడు. ఇవి న్తూలంగా రెండు విధాలు : ఆఫోర్యాలు నహాొజాలు. 

శ్యాన్మ్మవిదుడు, శిల్వవంవన్నుడు, రూనవంతుడు వన్రాంత్తుడు, ప్రేయద 
ర్థమడ్యూ- ద్ధుతిమంతుడు, వయో వేవ-కులాన్వితుడు, మరభి ' మథుతస్స్యభా 
వుడు, త్న, నహిష్టువు, ఆవికొత్తమడు, అశంకితుడు, ప్రేయభాష్, చతురుడు 

శుభిదుడు లేపా మభిగుడు శుచి, కామోవచారకుశలుడు, దక్షిణుడు దేశ 
కొలవిదుడు, దీనవాక్యరహితుడు న్మీతవంతుడు, వాగ్మి, దక్షుడు ద్రేయం 
వదుడ్యుత్తలుబ్దుడు లేదా అలుబ్దుడు సంవిభాగ్సి (శద్దాళువు చ్చఢస్మ్థ్భాతి 

~~ గ ధురద్రతుడు, _గమ్యావిన యమందును _అవిన్రంభి, మౌాని-ఇట్రేవాడు 

వెశికుని నయమ్యుడు 3 అనురక్తుడ్సు దక్షుడు, దక్షిణుడు, శుచ్చి వ్రతివ 
త్తిమంతుడు, నన నాం ఇట్టేవాడు వెశికుని ae కావలెను. 
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టీక : “కళలన్నీ విశేషించి ఉన్న" అంటు నర్వకళా వేత్త అని అర్థం. 

వేశము = వేశ్యలేదా వేశ్యోవచారం దానియందు సాధువు (= నివుణుడు) 

వె శికుడనబడతాడు. 

సింగభూపాలుడు సుమారు 20 పైగా వైశిక గుణాలను పేర్కొన్నాడు; 
అందులో శూరః, యువా” అనేవి వాట్యశా,స్త్రేమందు కంచు అధికం (ర.సు.1-87). 

“కలకంఠం మున్నగు భాణములందే వైశికుడు గోచరిస్తాడు; అతడు జ్యేష్ప- 
మధ్య- నీచభేదాలచేత మూడు విధాలు” అంటూ భావప్రకాశమందు చెప్పబడిన 

ఆ మువ్వురి లక్షణాలను ఉద్దరించినాడు సింగభూపాలుడు {(ర.ను. 1.88). 

మూలం : అవశోఒపి హీ కామస్య వశం యాతీవ దృశ్యతే | 
అసంగో2_పి స్వభావేన సక్తవ చ్చేష్టతే ముహుః 1! 
త్యాగీ స్వభావమధురః సమదుఃఖసుఖః శుచిః | 

కామతం|తేషు నివుణః క్రుద్దానునయకోవిదః || 

స్టురితేఒచాధరే కించిదయితాయా వఎరజ్యతి | 

ఉపచారవరో౬_ స్యేష ఉత్తమః కథ్యతే బుధైః || 
వ్యఖీకమాతే దృష్టే ఒస్యా న కువ్యతి న రజ్యతి | 

దదాతి కాలే కాలే చ వసనాదీని భావతః |! 

సర్వార్తె రపి మధ్యస్థతయైవోపచరేత్ వునః |. 

దృష్టేవోషే విరజ్యేత స భవేన్మధ్యమః పుమాన్ 1 11 

కామతం(చ్రేషు. నిర్లజ్ఞః కర్క_శో రతిశేలిషు | 

అవిజ్ఞాత భయామర్తః కృత్యాకృత్య విమూఢధీః || 
మూర్హః వషక్త భావశ్చ విరకాయా మపి 'స్ర(/యాం 

మితె ర్నివార్యమాణో౭._పి పారుష్యం ప్రాపితోఒపి చ | 

అన్యస్నేహ వరావృత్తాం సం|కాంత రమణా మసి | 

(ప్రియం కామయతే యస్తు సో2_ధమః పరిక్తీర్తితః || 

.. -(భాంవ్ర/-37-4ఉ4) 

తాత్పర్యం : వెశికుడు-ఉత్తముడు వ తొను అవశుడయ్యు కామునకు వశు 
డైనట్టు కన్సట్టుతాడు. న్వభావం చేత నంగరహితుడై నన టికీ, నక్తునివలె 
(ప్రవర్తిస్తాడు. త్యూక్సి మధుర న్న్యభావుడు నుఖ-దుఖము లందు నమా 
మడు శుచ్చి కామతం్మతములందు నివుణుడు, కోవించినవనితలను అనున 
యించటంలో నేర్పరి. [వ్రీయురాలు తనవట్ల ఏ కొంచెం అయినా అనాదరం 
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చూపీనట్టు స్తురిస్తే విరక్తుడవుతాడు. అంక ఉవచారవరుడయినప్పటికీ అనా 
దరం నహించడు- ఇట్టి వాడు ఉత్తమ వై ఢికుడు. 

వె శికుడు-మధ్యముడు : వనిత యొక్క కనటం గోచరించినవ్పటికీ కోవీం 
చడ్సు రక్తుడును కొడు. తత్తదుచితకాలములందు వృస్త్రాదులను బవూకరి 
స్తాడు, నర్హవిధాల మధ్యన్హుడుగానే వనితలకు ఉవచారం చేసాడు. కాని, 

దోనం గోచరిన్తే మాత్రం విరక్తుడవుతాడు- ఇట్టేనాడు మధ్యమ వై శికుడు. 

'వైశికుడు-అధముడు (= నీచుడు)  కాముతంత్రములందు అజ్ఞా రహితుడు. 
నురత క్రీడలలో కర్ణశుడు. భయం, అమర్గం తెలియనివాడు. మూర్చుడు, 
మిత్రులు నివారించివవ్పటిక్తీ వరున వాక్యాలు వడినవ్వటికీ విర్తక్త వనిత వట్లు 
కూడా ఆవక్తికలవాడు. తన చెలిమి విడనాడి, అన్యవురు షునితో చెలిమి చేసిన 
దావివ్కి భర్త గ్రతో కూడియున్న. దానిని కూడా కామించుతాడు- ఇట్టేవాడు 

 అధమవైకికుదు. 

_ భయం కృన లజ్జలేనివాడు, కొమక్రీడలందు కృతా ధక త్యవిచారహీనుడు 
అధమవై శికుడని రనమంజరీకారుడు. 

ఖ్క : 'భరతరన ప్రకరణంలో వెశికుని ' నిర్వచనమిట్టున్నది : 

మూలం : వేశ్యాబహుళ సంభోగ సమాసాదిత గౌరవః 

వెత్తవ్యయీ విలాపీ చ వై శకః సరికీర్తి ఈ ॥1 

 తొత్సర్యం న sian వేశ్వలతోడీ నంభోగాలబేత | చేకూరిన గౌరవం 

కలవాదు, చనపామ్ము ఖర్చు వె ష్టేవాడు, ప్ ఇట్టేవాడు వై శి 
కుడు.. 

“క్రీడాభిరామం లోని Shennan ఇట్టివాడు. నొట్య 
లతో. నుత చెవ్పుబడిన తితీ గుణాలు చాలావరకు అర్వాంచీనులు 

త్య = పాయక తు పోలి ఉండటం గమనింవవచ్చు). మ! 

9. ప్రోషితాది శృంగారనాయకులు : 

-.శృయారమంజరీకర్త ఇట్లా వివరించినాడు (వుట. 51) : 

' పతి ఉపపతి, వెగికుడు- ఈ మువ్వురు ఉత్తమ-మధ్యమ-అధమభేదాలచేత 
మూడేసి విధాలుగా. "ఉంటారు. 
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ఉత్తముడు :- కోపించిన నాయికకు ఉవచారాలొనర్చేవాడు. 

మధ్యముడు : నాయిక కోపించినప్పుడ్కు తనకోపానురాగాలు ప్రకటించక, 
వాయికా కోపాన్ని సహించి ఆమె ఆశయాన్ని మెల్లగా |గహించేవాడు. 

అధముడు : లజ్జకాని, దయకాని లేక కేవలం సంభోగం కోరేవాడు. 

ఇంక ఈ మువ్వుర్హూ |ప్రోషిత-అమిలిత-విరహి భేదాలచేత మూడేసి విధాలు 
అవుతారు. కాగా మొత్తం (3X3=) తొమ్మిది భేదాలు. 

పోషితుడు : నాయికా వియుక్తుడై, ప్రవాసంలో, థిన్ను డుగా ఉన్నవాడు. 
(మేఘసందేశంలోని యక్షుని వలె), 

అమిలితుడు : నాయికా సంగమం కాక పూర్వం, విరహవేదన అనుభ 
వించేవాడు (అయోగశ్చంగారంలోని నాయికవలె). 

. విరహీ : సమీవంలోనే ఉన్నప్పటికీ కార్యవిలంబం చేత, నాయికా సంయోగ 
రహితుడుగా ఉన్నవాడు (విరహోత్కంరఠితవలె). . 

టీక : * భరతముని, (స్త్రీ-వురుషులందరిలోమ, వారివారి స్వభావాలను 
అనునరించ్చి ఉత్తమ- మధ్యమ-అధమభేదాలు వివరించినాడు. అంతేకాక, వేశ్యల 
యందు, కామతం[త్రమందలి వురుషులయందు కూడా ఉత్తమ-మధ్యమ-అధమ 

భేదాలు వివరించినొాడు. ఇంక శృంగారమంజరీకర్త విభజన కేవలం సంభోగ 
శృంగారానికి సంబంధించిఉన్నది. 

_వతి-ఉవవతి- వై శికుడు- ఈ మువ్వురు ప్రోషితవాయకులు అవుతారు. (= 
ప్రోషితవతి, ప్రోషిత ఉపవత్సి ప్రోషిత వైశికుడు) అని భానుదత్తుడు వివ. 
రించినాడు (ర.మం. 112-114). దీనికి తోడు అమిలితుడు, విరహి అనే 
లేదాలు కూడా చెప్పినాడు శృంగారమంజరీకర. ప్రోషితవతికాది నాయికా భేదాలు 
సుప్రసిద్ధం; అట్లాగే వురుషులలో కూడా ఆ భేదాలు కల్పించబడినవన్నమాట! 

10. అనుకూలాది శృంగారనాయకులు. : ఇ 
మూలం ; వతిస్తు విధినా పాణిగ్రాహకః కథ్యతే బుధైః | 

. చతుర్దా సో౭_పీ కథితో వృతా కావ్యవిచక్ష చై 1 
అనుకూలః శలో క్ ధృష్టై దక్షిణ శ్వేతి భేదతః | 

ba సు. 1-80-81) 
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అర్హం వ విధినా ఫాణేగ్రాపాక్క వతిః(తు), బుధైః, కథ్యతే = విధివిహిత 
వూర్వకంగ్కా పాణిని గ్రహించినవాడ్సు వతి (అని); నః (అప), వృత్య్యా, 

చతుర్మా కావ్యవిచక్షణైక కథితః = అతడు (= వతి), (వవ్హత్తిని అనున 

రించి నాలుగు విధాలు (అని), కావ్యవేత్తలచేత్క చెప్పబడినది; అనుకూల, 

శత ధృుష్టఎ దక్షిణః (చ), ఇతి, భేదతః = అనుకూలుడు, శతుడు, ఛృమ్టుడు, 

దక్షీణుడ్కు అనే భేదాల చేత (వతి నాలుగు విధాలు). 

'తాత్సర్యం ౩ యథాశ్మొన్త్రంగా వివావాం చేనుకొన్న వాడువతి. (ప్రవృత్తిని, 
అనునరించి వతి-అనుకూలుడ్సు శతుడు, ధృష్టుడ్కు దక్షిణుడు అని నాలుగు 

చధాలు, 

టీక : “వతి” విషయం ఇంతకు ముందు వివరింవబడినది. అనుకూలుని 

యందు రీరోదాతాది భేదాలు కూడా చెప్పినాడు సింగభూపాలుడు; అవి ఇప్పుడు 

వివరింవబడతాయి. ప్రచ్చన్న- (వ్రకాశభేదాలచేత శరుడు, రెండు విధాలనీ, ధృష్టుని 

యందు *ధూర్తుడుీ అనే భేదం కలదస్కీ మాని చతురుడు అనే మరో రెండు 

భేదాలు కలవనీ శృంగారనుంజరీకర్త వివరించినాడు. 

(1) అనుకాలనాయకుడు : 

మూలం వ ఏకాయతో౭ ము కూల స్వ్యా తృదా తామను రంజయన్ | 

- (భ.ర.వ్ర.-60) 

అర్ధం : అవ్వస్త్రీ దర్శన ఆదిభ్య్య నిన్నత్త నిజమానస= వర్తి 
లను దర్శించటం మున్నగు వ్యాపారొలనుంచ్చి మరలింవబడ్స్న తన మనన్సు 
కలవాడు; వీకాయత్తఒ నేద్కా తామ్, అనురీంజయన్, ' ఆనుకూలఃస్యాత్ 
=ఒక్కతౌ (= తనభార్య) యందే (వేమకలనాడు, 'ఎర్హవ్రడు, " ఆమెను, 
రంజింన చేస్తూ, అనుకూలుడు అవుతాడు. . 

తాత్పర్యం : (శాస్త్రోక్త విధిని వివావమాడిన) భార్యయందే అనురాగం 
కలవాడై, ఆమెను ఎవడూ నంతోవవరున్తూ వర్మస్త్ర, దర్శనాటి వ్యోపార 
రహితుదు అయినవాడు “అనుకూలనాయకుడు. * 

టీక : అనుకూలుడు ఏకజాని అపీ, ఏకనాయికుడు (= ఒక్క_ భార్యకల 

వాడు) అనీ సింగభూపాలాదులు. “సర్వకాలములందు పరాంగనా వరాబ్బ్ముఖుడై, 

బు. న తా ర క 
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సర్వదా స స్వీయయందు అనురక్తుడు అనుకూల - నాయకుడు” అని రసమంజరీకా 

రుడు. (క్రీరామాదులు ఇందుకు ఉదాహరణ. వై 'వెష్టవవాబ్మయంలోని ధనుర్భాను 

కూడా ఇందులకు ఉదాహరణమే. 

ఉదా ; అనుకాలనాయకుడు- 

వృథ్వి త్వం భవకోవములా దినమే త్వం శెత్య మంగీకురు 

త్వం వర్మన్ లఘుతాం ప్రయాహి సవన త్వం స్వేద ముత్సారయ | 

పాన్నిధ్యం శ్రయ దండకావన, గిరేనిర్గచ్చ మారా దృహిః 

పీతా౭ పౌ విపినం మయా సహ యతో నిర్ణంతు ముత్కంఠతే ।| 

- (రనమంజర-100) 

- శ్రీరాముడు : భూమీ! నీవు మృదుత్వం వహించు. సూర్యుడా! 
వీవు చల్లదనం పొందు. మార్గమా! నీవు లఘుత్త [0 పొందు. గారీ! నీవు 

స్వేదం “అపనయించు. దండకావనమా! నీవు దగ్గరకు రమ్ము. ఓ గిరీ! 

సీవు దారినుండి తొలగు. ఎందుచేతనంకే, ఈ సీత నాతో కూడా అడవికి 
తరలుటకు ఉనిళ్ళూరుతున్నది. 

అదె ద్వైతం సుఖదుఖయో రనుగతం సర్వాస వస్తాను యత్ 

విశామో' హృదయన్య యత్ర జరసా యస్మి న్నహార్యో రసః | 

కాలేనావరణాత్యయా త్పరిణతే. యత్ స్నేహ సారే స్థితం 

భద్రం తస్య నుమానుషన్య కథ మప్యేకం హి. ఆత్చా్యతే 11 

a రా. 1-31). 

(= పభ భుజం తలగా తన ఒడిలో నిద్రిస్తున్న సీతమ గూర్చి. రాముడు) 
- మఖా దుఃఖములందు ఏకవిధంగా ఉండేది, మనస్సునకు ఊరట కలిగించేది, 

సర్వదశలందును అనుసరించి ఉండేది జరావస్థలో కూడా ఏవిధంగానూ తగ్గనిది, 
కొలం గడచిన కొద్ది (సీనుతత్వ్వసారంగా : వి - విలిచేది అయిన దాంవత్యజీవనం 
యొక్క భద్రతను కోరుతున్నాను. 

ధీరోదాత్తానుకూలుడు :. 
పీతాం హిత్వా దశముఖకిపు. ల్నోవయే. మే యదన్యాం 
తస్యా ఏవ వ్రతికృతిపథో .యత్క్రతూ నాజహార |. 

శ్రవణవీిషయవ్యాపినా తేన భర్తుః 
పూ " బుడ్వోకం కనా, Midas చిషేహే 1 | 

- (రవం. తమ 
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- రాముడు (లోకావవాద కారణంగా) సీతను వరిత్యజించినప్పటికీ వేరొక 
కాంతను పెండ్లాడలేదు. ఆమె eos సాయంగా చేసుకొని అశ్వమేధ 

యాగం వూర్తి చేసినాడు. ఈ వృత్తాంతం సీతకు. తెలిసినప్పుడు, వారింవరాని 

వతివరిత్యాగధుఖాన్ని ఆమె ఎబ్టట్లో పహించింది. 

ధీరోద్దతానుకూలుడు : 

కిం కంఠే శిథిలీక్కృతో భుజలతాపాశః శ్రమాదా న్మయా 

నిద్రాచ్చేద వివర్తనే వ్యభిముఖం నాద్యాసి సంభావితా | 

అన్య స్త్రీజన సంకథా 'అఘురహం న్వవ్నేఓపి నో లక్షితో . 
దోషం వశ్యసి కం ప్రియే! పరిచయోపాలంభయోగ్యే మయి ॥ 

- (వేజీసంహారం- 1-8) 

_ (దుర్యోధమడు భార్యయగు భామమతితో) రాత్రి నిద్రలో |ప్రమాదవశాన 
నీ కంఠం నుంచి వా బాహపాశాన్ని . విడదీసితినా? నిద్రలేక ఇటునటు 

పార్తలునవ్చుడు, నీకు అభిముఖంగా కాక వెనుదిరిగి ఉంటినా? స్వవ్నమందు 
అన్య స్త్రీలను న్మరించితినా? నావలన ఏమి తప్పు కలిగినది? నన్ను నిందించుటకు 
నీకు హక్కు ఉన్నది కదా? ం 

ధిరలలితానుకూలుడు ¢ | 

న -కదాచి దవేక్షితవజ్ర నహదేవ్యా విజహార సు|వ్రజొః 
' నగరోపననే శనీ నభో, మరుతాం పాలయితేవ నందనే | 

-(ర.వం. 1111-32) 

ఖ్ ప్రజల కష్షమఖాలను అరయుచున్న వాడును, ఉత్తమవుత్రుడును కల ఆ 

అజమహారాజూ,. ఒకప్పుడు తవదేవితో కూడి నగరోద్యానవవమున విహరింవ నేగి 

నాడు. అప్పుడతడు శవీడేవిత కూడ. వందవవవమందు విహరిస్తున్న దేవేంద్రుని 

పీయమాధ వే! కిమపి మయ్యవత్సలా 
నమ సోఒహమేవ య మనందయ . తురా | 

అయమాొగ్భహీత కమనీయ ' కంకణ . 
ప్తవమూర్తిమౌా నివ మహోత్సవ కరః .!! . 

= ( మాలతీమాధవం) 

| వాల we Hn 
తయినావు? వూర్యగం కంకణాలతో అలంకరింపబడి మూర్తీభవించిన మహో 
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ఎవం వలె ఉన్న ఈ సీకరముచేత ఆనందింవజేయబడిన, ఆ మాధువుడను 

నే! 

షీ) దక్షిణనాయకుడు : 

మూలం : బహ్వీషు విద్యమాసాసు స్వాశ్రితాసు నిరంతరం | 

సమ ప్రీతిం (పకుర్వాణః స దక్షిణ ఇతి స్మృతః 1 

- (భ.రవ్ర.-70) 

అర్హం ; స్వాశ్రితాను, బద మానొన్ను, బహ్వీషు .= (ఎవడు) తనను 

ఆశ్రయించి (= విధివూర్దంగా తాను వివాహమాడి ) ఉన్న, పలువురు (స్త్రీల 

మందు నమపీతిం, కురాగణ8 =నదా నమాన మెన (వేమను, చూవ్తుతు 

న్నాడో నః దక్షీణ్కు ఇత్తి న్మృతః = అతడు దక్షిణనాయకుడు అని చెప్ప. 

పడినాడు. 

తాత్పర్యం : తనకు ఎందరు భార్యలున్నారో ఆ అందరిని నదా నమౌన 

మగు (వేమతో ఆదరించేవాడు “దక్షిణనాయకుడు. ? . | 

ఉదా : స్నాతా తిన్సతి కుంతవేశ్వరనుతా వారోఒంగరాజన్ననుః 
ద్యూతే ర్యాతిరియం జితా కమలయా దేవీ వసాద్యాత్త (యా ! 

ఇత్యంతఃవురనుందరీః ప్రతి మయా విజ్ఞాయ విజ్ఞావీతే. 
' దేవే నావ్రతివత్తి మూఢమనసా ద్దత్రాః స్టేతం నొడకాః || 

" ల నే - రాను. 1-82) 

_ (ఒకానొక 'కంచుక్సి తన రాజు వినయంలో)- “కుంతల రాజవుతి 
స్నానం చేసీ నద్దంగా ఉన్నది. ఇది అంగరాజు సోదరియొక్క వంతురోజు. 
ఈ మెను రాత్రి జూదమున కమల జయించినది. మవోదేవిని ప్రభువులు వ్రన 

న్నురాలిని ఒనర్చవలె ” ఇట్లా అంతఈవురసుందరీమణులను గూర్చి తెలిసికొని, 
నేను (=కంచుక్తి) (వభువునకు విన్నవింనగా ఆయన (నర్వ్వయువతుల యందు 
నమానానురాగం కలవాడు కావటం చేత) వమిచేయుటకును తోచక్క రెండు 

మూడు గడియల కాలం స్త బ్రంగా ఉండపోయినాడు. 

టీక : పకల వాయికలయందును సమానానురాగం' కలవాడు ధక్షీణుడని 
సారాంశం. “ఇక్రి ణుడు”. అవగా. సరలుడ్సు' - ఉదారుడు - అని అమరకోశార్హం. 

అష్టమహిషులను' సమావామరాగంతో చూచిన -;శ్రీ/కృమ్ణుడు దక్షణనాయకుడుగా 
సువ్రసిద్దుడు. ఆ అనురాగం సహజమైనది కావాలని రసమంజరికారుడు. 



శ్ర సాత్తి (కాభినయం 

శృంగారతిలకం (11-26) లో దక్షిణణాయక నిర్వచనం ఇట్టా ఉంది : 

యో గౌరవం, భయం, (నేను దాక్షిణ్యం పూర్వయోషతి | 

వ ముంచ తృన్యచిత్తోఒపి జ్లేయోఒపౌొ దక్షితో యథా || 

'అర్హం : యు అన్యచ్చిత్త, అవీ వూర్చాయోవ్నతి =. ఎవడు, ఇంకో శ్రీ, 
ఇం అన్ * 5 

యందు అనురాగం కలవాడు, అయినప్పటికీ అంతకుముందున్న త్త వట్లు, 

గౌరవం భయం, (వేమ, దాక్షిణ్యం; యథా నముంచత్ = గౌరవం, భయం, . 

(వేమ దయ ఎట్లా విడిచివెట్లడో; అస్కా దక్షిణ, జేయ = (అందుచేత) 

అతడు, దక్షిణ నాయకుడు (అని), తెలియవలెను. 

తాత్పర్యం : రెండవభార్యః వచ్చిన తరువాత కూడా, వూర్పు (= జ్యేష్ట) 
భార్యనట్లు గౌరవం, భయం, [వేమ దయ కలిగి ఉండేవాడు ద్షీణనాయకుడు 

అవుతాడు. . 3 

చీక: శృంగారతిలకలక్షణం నమ్మగ్రంగా ఉన్నది. 

ఉప్ప దక్షిణః శరో ధృష్టః వూర్వాం వ్రత్యవ్యయాహృతః” 

(ద.రూ.[1-6) అని ధనంజయుడు సేర్కొన్న దానిని , బట్టి ఇంక్షోస్త్రీకి 
వశీభూతుడైవ వాయకుడు, మొదటి భార్య వట్ల దక్షిణుడు కాన్కి శరఠుడు 

కాన్సి ధృష్ణుడు కొని అవుతాడు. ఇది ఆనాయకువి ప్రవర్తనను ' అనునరించి . 

సంభావ్యం. కాగా వత్సరాజు అగ్నిమితుడు మువ్నగువారు రెండవభార్యలభించే. 

వరకు అనుకూల నాయకులు రెండవభార్య లభించిన తరువాత  దక్షిణనాయ 

(జ) శరనాయకుడు వ న జ 
మూలం ; ప్రియోయా నుమురక్తాయాం గూఢనిప్రియ కర్మకృత్ | 

' అతః. శఠ ఇతి ్రోక్తః భావశా,ప్త్ర, విచక్షతైః |! య. 
-(భర.వ్ర.-72) 

అర్హం : అనురక్తాయాం, ప్రీయాయాం = తనయందు అనుర్గక్త అయిన 
లివట్టు గూఢ విదియ  కర్మక్రత్ = రహస్యంగా అ(నవ్రీయకర్శ (= 

అన్యత్ర, వంగనుం) , చేసేవాడు, ఆత్మ భావశాష్ర్ర, విచ్చక్షడైక శర్మ... ఇతి, 

పోక అందుచేత (అతడు), భావశ్మాన్ర్ర, వేత్తలచేత, . శతుద్యు. అని చెప్ప 
బడినాడు. . 



వాయకులు కస్ 

తాత్పర్యం : తనయెడ అనురాగం గిల్యవ్రయురొలన్ నమ్మిన్తూనే రవా 

స్యంగౌ అ(ప్రయకర్శ చేనేవాడు “శఠనాయకుడు” అవుతాడు. 

టీక : “శరీ శబ్దానికి నికృతః (= వంచకుడు), అన్ఫజుః (=అసత్యవాది) 

అని అమరకోశ అర్జాలు. ప్రియురాలి వై (పేమకురిపిస్తూ నమ్మిస్తూనే గూఢంగా 

అ(ప్రియం చేసేవాడు శరుడని సారాంశం. అయితే దక్షిణనాయకుడు కూడా 

శఠుడు కాడా అన్న (ప్రశ్నకు ధనికుడు సమాధానం చెప్పినాడు: దక్షీ ఇవాయకుడు 

కూడా జ్యేవ్య భార్యవేట్ల అపీయకారియే; కాని అతడు ఆమెయందు కూడా 

బద్దానురాగుడుకొవటంచేత దక్షిణనాయకుడు, గూఢ విప్రియకారియైన శకుని 

కంట భిన్నుడు అవుతువ్నాడు. 

'సాపరాధి అయినప్పటికీ, నిరవరాధి వలె ప్రవర్తించేవాడు శఠుడు. అతడు 

. 'వచ్చన్న- వ్రకాశభేదాల చేత రెండు విధాలు” అని' చెబుతూ , వారిని సోదాహ 

రణంగా వివరించినాడు శృంగారమంజరీకర్త (శృం.మం. 287-89). 

నాయికకు మాత్రమే ' తన అనరాధం తెలిసినప్పుడు వ్రచ్శన్నశరుడు. 

తన అవరాధం తెలిసి నాయిక కోపించగా, వెడలిపోయి, ఆమె శాంతించి 
నప్పుడు మరల ఆమెను _ చేరేవాడు |వ్రకాశశరుడు, 

ఉదా : శరోజ_న్యపాః కాంచీమణిరణిత మాకర్ల్య సహసా 

యదాక్లిష్యన్నేన ప్రశిథిలభుజ[గ్రంధి రభవః 1' 
క్వాచశ్నే ఘృతమధుమయం త్వదృహవచో ' 

విషేణాఘూర్షంతీ' కిమపి న సథీ మే గణయతి. 1! 

- (అమరుశతకం-73)- (ద.రూ. 1-86). 

న (చెలికత్రెమాటలు) . ౬ శరుడాక మా చెలిని ఆలింగనం చేసుకొంటూనే, 
ఇంకో (ప్రేయసీయొక్క. కొందీమణిరణితం వినపడగానే (=' గుర్తుకు రాగానే), 
వీ భుజపాశాన్న శిధిలంచేశొపవు దీనిక నిమ్న ఏమనగలను? ఘృతం-మధువు 
కలిసేన. రసాయనం వలే తియ్యనైన నీ మాటలు ew కా 
సర్తింవలేకున్నది. 

మ Fpragh భ్ | 

మూర: భూయో వళ్ళంక కృతదోషో2.వ, దయా విారికోజుసే 
shad 

ము 

-(రసమంణర-102) 



86 సాత్తికాభినయం 

ల ప నిశ్శంక కృతదోషక అవీ = మరల మరల్క నిర్భ 

త్ క కాంతవట్లు) అవరాధం చేసీనవాడయినప్పటేకీ; భూయః, నివారిత్కు, 
అవీ = మరల మరల్క (కాంతచేత్స) నివారించబడినవ్చటికీ భూయః వ్రశ్రయ 
వరాయణు ధృష్టజ(ఆకాంతవట్ల అధికంగా వినయం అవలంబించేవాడు, 

ధృస్టుదు. 
తాత్సర్యం : (పీయురాలి వట్ట నిర్భయంగా మరల మరల అవరాధం చేసీ 

(= అన్యానంగమం) చేసీ కూడా, ఆమెచేత తిరన్కరింవబడి కూడా, ఆమె 
వట్లు అధికంగా వినయం (పదర్శించేవాడు ధృష్టనాయకుడు. 

ఉదా : బద్దోవోరైః కరకమలయోో ర్హ్రారతో వారితో౭_ వీ 
సాగవం జ్ఞాత్వా? వునరువగతో దూరతో దత్తద్దష్టీః | 

తల్పోపాన్తే కనకవలయం ముక్త మన్వేచవయన్తా 
దృష్టో దృష్టః వువర్వీ మయా పార్వ వవ (వ్రన్తువ్తః || 

- (రనమంజరి 102) 

జూ (నాయిక) ఆ ధృమ్హదు, నాచేత, వోరాలతో చేతులు కట్టబడినవాడు, 

దా(రంనుంచి వెడలగొట్టబడినవాడు అయిన్న టిక్కీ దూరంనుంచి చూన్తూ 
నిద్రించటం. తెలిసీకొవి, “తిరగి వచ్చి, (నాకు తగులకుండ) నాశయ్య యొక్క 
అంచున నిదించినాడు. నాచేతి-నుంచి జారిపడిన కంకణాన్ని వెదకుతున్న 
నడు ఆతడు నాచేతికి తగిలినాడు, అనడు ఆ అతనిని చూచితిని, 

అమరుశతకమందలి “లాక్షా లక్ష్మ . , 7” అనే 71 వ శ్లోకం . 
కూడా ఇందులకు ఉదావారణమే. 

టీక: (వ్రేయపికి కోవం వచ్చినదని తెలిసిన వెంటనే ఆమె కాళ్ళమీద 
పడటం, బతిమిలాడటం వంటివి చేసే వాడు ధృమ్హుడని భ.ర.వ.కర్త . “తప్పచేసీ 
కూడా నిర్భయంగా ఉండేవాడు, తిరస్కరింపబడినప్పటికీ. సిగ్గుపడనివాడు, దోషం 
అనాస అబద్రం ఆడేవాడు రృష్టవాయకుడు ఆని విశ నాథుడు, 

గ) ధూర్తుడు : 

ధృవ్టునిలో “ధూర్తుడు అవే భేదం తాను కల్సించినట్లుగా శృంగారమంజరీకర్త 

చెప్పినాడు: అవరాధం చేసిన తనపై నాయిక కోపించగా, మొదట తాను కూడా 

కోపించి,. తరువాత నశ్చాత్తాన వడేవాడు ధూర్తశకుడు. నాయిక on 
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వారించినా తాను కోపించక, ఆమెను అనునయించటానికి ప్రయత్నించేవాడు 

శేవలం ధృమ్టడు. 

(4) మాని : 

తాను న్వ్యయంగా అపరాధి అయినప్పటికీ, నాయిక కోసిసే సృ తాను కూడా 

కోపించేవాడు *మాని (శృం.మం). 

“మాని” కోవంతో వెడలిపోతాడు; కొని ధూర్తుడు తిరిగివస్తాడు. 

(ఇ) చతురుడు : 

ఏదో ఒక ఉపాయం చేత, తన సురతేచ్చను నాయికకు వ్యక్తం చేసేవాడు 

“చతురుడు”. (శృం.మం.). చతురుడు మరల రెండు విధాలు : వొక్ చతురుడు, 

శ్రీయూచతురుడు. మాటలతో మనస్సును ' రంజింవచేసేవాడు వాక్ చతురుడు; 

నాయికను స్పృశించి అలంకరిస్తూ రంజింపజేసేవాడు . క్రియాచతురుడు. 

టీక ఏ; మాని, చతురుడు-అవే ఈ రెండు భేదాలు శరుని యందు 

అంతర్చవిస్తాయని రనమంజరికర్త. కాని ఈ అభిప్రాయం అయుక క్తమవి చెప్పి 

శృం.మం. ' కర్త పనిని వేరుగానే వివరించినాడు. 

11. చతురాది' శృంగారనాయకులు 3 

మూలం : 'చతురోత్తమౌ తు మధ్య స్తథా చ నీచః ప్రవృత్తక శ్చెవ |. 
స్తీ నసంప్రయోగవిషయే జ్లేయాః వురుషా స్త్వమీ వంచ || 

సమదుఃఖః క్రేశసహః. ప్రణయ క్రోధ ప్రసౌదనే కుశలః | 

యోంరి వాత్మచ్చందో దక్షశ్చతురః స బోద్దవ్వ 1! 
యో, చిప్రియం. నకురుతే నార్యా కించి ద్విరాగ సంజ్ఞాతమ్ 1 

ఆజ్ఞాచేస్పితప్పాదయః స్మృతి మొన్పతిమాన్ సతు జ్వేవ॥। 

మధుర స్త్యాగీ రాగం నయతి వ మదనస్వ. నాపి వశమేతి | 

. అవమాని తశ్న. వార్యా విరజ్యతే చోత్తమః స-వుఘాన్ || 

క్ 5 ర్మధ్యష్తో భావగ్రహాణం కరోతి యో నార్యాః | 

(| ౦ దృష్ట్వా. విరజ్యతే -మధ్యనుః స భవేత్ 11. 
కాలే దాతా .హ్యావమానితో౭_పి వ క్రోధ మతితరా మేతి | 
దృష్ట్వా కనటం విరజ్యతే మధ్యమోఒయ. మపి |! 
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అవమానితో2_పి వార్యా నిర్ణజ్రతయాభ్యు ఏ త్యవికృతాన్యః | 

అన్యతరం సంక్రాంత మన్యప్నేహపరావృత్రభావశ్చ 1! 

అభిననకృతే వ్యలీకే (ప్రత్యక్షం రజ్యతే దృఢతరం యః | 

మితై ర్నివార్యమాణో విజ్లేయః సోఒధమః వురుషః || 

అవిగణీతభయామరో మూర్చ ఫ్రకృతిః (వవక్తహాసశ్చ | 
ఏకాంతద్భథ గ్రాహీ నిర్హజ్జః కామతంధ్రేషు !! 

రతికలహపం|ప్రహారే ష ష్వకర్క శః క్రీడవీయకం (స్త్రీణామ్ | 

ఏవం విధస్తు తజైె జై ర్విజ్లేయః వం ప్రవృత్తమ్తు [| 
(నా.శా. ౫౫౦౧-53-62) 

అర్థం : చతురాజిత్తమౌ (త), మధ్యా (తథా), నీచ్చు వ్రన్నత్తకూ (చ్చ 
వీన) = చతురుడు ఉత్తముడు, మధ్యముడు, నీచుడు నంట్రవ్నత్తకుడు; స్త్రీ, 

నయోగ విషయే = ప్రే, నంవ్రయోగ (= నమాగమ లేదా' ఉవచార్శ విష 
యంలో అమీ వురుషాః (తు), వంచ STE వ వ మట 

అయిదు విధాలు. 

(ఏ) చతురుడు : యః = ఎనడు నమదుఖూ క్షేశనవా వణయజ్రోదవ 

సాదనేకుశలూ = (నుఖా) దుఖిములందు నముడు, క్రేశముభను సహించ గల 
వొడుు వ్రణజయకునీతయగు నాయికను వ్రనన్నురాలిని ' చేనుకొనటంలో నేర్చరి; 
అర్జీ నాత్మ చందు. దక్షః = నాయిక యొక్క ఇష్టమును అనునరించేవాడు 

(పొఠాంతరం- “రత్యువచారే చివ్రుణః = ఈతి నంబింధి ఉనచారముఅందు 
వివుణుడు), సైడు నూ చతుర. బోద్దవ్యం = అతడు చతురుడు, 

(అన్పి), తెలియవలెను. 

tii) Er ఇ యజఎవడ్యు నారా షా కించిత్ 

నో fom, విరాగం కించిత్, వి 

' అని. fdernnty రాల శన్నత స్పాదయా “న్మృతిమాన్, ధృళిమాన్ 
= వృాదయమందళలి ప తెలిసేకోగలనాడు, ' స్మృతిమంతుడుు, ధృతినుం 

_ తుడు- అవుతాడో నతు), ౭? = అతడు 

(యః = ఎవడు) మధుర్వ త్యాగీ రాగల న తపో, "అవీ మదనన్య వశం 
న వతి'= మధుర 'ప్పాభావుడు, త్యాగి, అనురాగం కలవాడు, అయినప్పటికీ 

' కొమవశుడు కానివాడు; 5 వార్యా అవమానిఈ (చ), ' విరజ్యుతే = ప్రేమ 
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అవమానం పొందినప్పుడు, విరక్తి చెందేవాడు నః(చ), or ఉత్తనుణా 

ఆ వురునుడ్కు ఉత్తముడు. 

(ప) మాన | య్కు నార్వా వర్ణాల ః మధ్యన్హు భావ్మగహణం 

కరోతి = ఎవడు, ప్రల నరా (వన లందున్సు తటున్ల శా ఉండ్ భావగనాణం 

చేసాడో; కించిత్ -దోవం, దృష్టా నిరజ్వతే, బుక్క మధ్యమః భవేత్ = ప్రైయు 

రాలియందు కించిత్, దోషం, కన్సట్లినను, విరక్తి చెందుతాడోో అతడు, 

మధ్యముడు అవుతాడు. 

కాలే దాతా అవమానిత అవీ అతితరామ్ కోపం న వతి = (ఎవడు) 
యుక్త నమయములందు దానమిన్తూ ఉంటాడో, అవమానింవబడినవ్పటికీ 
ఎక్కువ కోనం చెందడ్యో వ్యలీకమాతం, దృష్టా? విరజ్యత్సే అయం, అవీ 
మధ్యమః = కనటం వి మాత్రం కన్ఫట్టినా విరక్తు క్రుడవుతాడొ, అతడు కూడా 

మధ్యము డే, 

(1౪) అధముడు ? యః = ఎవడు నారా అవమానితః అప్పే 

నిర్తజతయా, అవిక్పుతాన్వూ అభ్యువైతి = త్రీ/చేతు అవమానితుడె డెనప్ప 

) సీగ్గువిడిచ్చి వికారంపాందని ముఖంతో ఆమెను చేరుతాడ్యో 'అన్వతరం 
నండ్రాంతౌర్పి అన్య న్నే వావరావ్నత్త భావః ( చ y= = అమె అన్వవురువ సంక్రొంత 

అయినను, తన న్నేవాభావాన్ని మరిలింవలేడో; అభినవకు తే వ్యలీకేవ్రత్యక్షం, 
మితై౩, నివార్వమాణః = ఆమె [కొత్తగా చేసిన కనటం తనకు. వత్య 
కంగా కన్చట్టినవ్పటిేక్తీ మ్మితులచేత, వారింవబడినవ్పటేకీ; ద్రఢతరం రజ్యతే, 

నూ ఫుర్తున్న, అధ్రమ్మచిజ్లేయా = మరింత ఎక్కువగా ఆమెయందు అనుర 
కుడు అవుతాడో ఆ వురునుడ్కు అధముడు (అని) తెలియవలెను, 

“(ry నంవ్రన్మత్తకుడు' : అనీగికిత భీయ- అమర్హు మూర్ణపక్టతి నక్త 
హోనః కవ) -= భయం, అమర్షం లెక్క చేయనివాడు, మూర్జన (భావుడు, వోన్య 
పాత్రుడు లేదా '. వెజ్టోనన్చ్య ' నవ్వేవాడు; వీకాంత దృఢ్మగ్రాహీ, కామతంతేషు 
నిర్ణ = మొండి వట్టుదలకలవాడ్సు కామ తంత్రమందు లజ్ఞారహీతుడు; 
రతాకలవానంవపోలేషు అకర్కెళు, (కీడనీయకు త్తీణామ్ = రతికలనామందరి 
సంచ్రపోరాలలో' కక్కశత్తం. లేనివాడు (పొఠాంతరం- కర్కశుడు), స్త్రీలకు 
అటవమ్తవు ఆలునవాడు,' వీన్ వధూ (తు నంవ్రన్సుత్తణతు), 
విజ్టేయః = ఇటునంటీవాడు నంవవృత్తుడు (పాఠాంతరం * GE 
అని) తజ్జుల చేత్క తెలియదగినది. EE 
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తాత్పర్యం : 1. చతురుడు- నుఖ-దుఖములందు సముడు, క్లేశాన్ని 

నహింనగలవాడు, [వణయ(క్రోధ [(వ్రసాదనకుశలుడు, నాయిక ఇష్టాన్ని అనున 

రించేవాడు, అర్హ, దక్షుడు అయిన వురుషుడు చతురుడు” (53-54). 

2. ఉత్తముడు- స్త్రీలకు విరాగం జనించేట్టుగా కించిత్ విప్రీయం కూడా 
చేయనివాడు (అవిన్రీయకార్శి ధీరోదాత్తుడు, (ప్రీయంవదుడు, మాని- అని 
కాశీముదణపాఠం), ఆజ్ఞాతేప్పీతహృదయుడు (మననులలోని కోరికను తెలిసీ 
కోగలవాడు, గంభీరుడ్సు),, న్మృతిమంతుడు, ధీమంతుడు, మధురన్నభావుడు, 
త్యాగి రాగి అయినను మదనవశుడు కానివాడు, శత్రచే అవమానితుడె న 
వుడు విరక్తుడగువాడు “ఉత్తముడు” (55-56). 

శి. మధ్యముడు- తాను మధ్యన్హుడుగా ఉండి నర్వార్థములచేతను |స్త్రిల 
భావ్యగవాణం చేనేవాడ్సు కించిద్దోషం కన్నట్టేనను విరక్తుడగువాడు యుక్త 
కొలమందు దాత అవమానితుడై నను అధికక్రోధం చెందని వాడు వ్యలీక 
మాతం (అవవాదు) చేతనే విరక్తుడగువాడు మధ్యముడు”. (575కి). 

4. అధముడు స్ర్రేచే అవమానితుడై నను నిర్లజ్ఞతో అవిక్చతాన్యంతో 
ఆమెను చేరేవాడు అన్యనరనంక్రాంత అయినను. తన 'న్నేవోన్ని మరలింన 
లేని' వాడు: మిత్రులచే వారింవబడినవ్పుటికీ ఆమె క్రొత్తగా చేసిన వ్యలీకం 
తనకు (వత్యక్షంగా కన్పట్టినవ్పటికీ ఆమెను ఇంతకుముందుకంలు ఎక్కు_వగా 
(వేమించేవాడు “అధముడు” (59-60). 

ర్. నంవవత్తుడు భయ-అమర్హాలను లెక్క చేయనివాడు మూర్దన (భా ' 
వుడ్సు (వసక్తవోనుడు (= వెజ్టీనవ్న నవ్వేవాడు), వీకాంత దృఢ్మగాహీ (= 
'మొండి' నట్టుదలకలనాడు), కొనుతం్మత్రమందధు నిర్హబ్దడు, రతికలవానం(వ్రవో 
రములందు అకర్మ్కశుడు (కర్కశుడు-అవి కాశీ. ముద్రణపాఠం), స్త్రీలకు 
క్రీడనీయకమైన వాడును 'సంవవ్షత్తకుడు” (61-62). 

_ టీక: శారదాతనయాదులు వైకికభేదాలుగా చెప్పిన ఉత్తమ-మధ్యమ-అధ 
ములు శృంగారమంజరీకర్త చెప్పిన ఈ మూడు భేదాలు. భరతముని 'చేసివ పై 
'విభజన' మందలి. ఉత్తమ- మధ్యమ-అధమ భేదాలతో సంవదిస్తున్నవి. చెప్పిన 
పద్దతులు భిన్నములైన్యా - సారాంశం ఒక్కటే. చతురానంవ్రవృత్త భేదాలు 
నా.శా.లో అధికం. . క 



12. వొంచాలాది శృంగార నాయకులు క 

శృంగొరమంజరీకర్త పొంచాలాకూచిమార-దత్త-భద్రనాయకులను పేర్కొని, 

వారు [క్రమంగా పద్మినీ-శంభిణీ-చిత్రిణీ-హస్తి నీ గుణనంవన్నులుగా ఉంటారని చెప్పి, 
పద్యిన్యాదుల లక్షణాలు - మాత్రమే చెప్పినాడు. కాగా పాంచాలాదుల స్వరూవం 

క్రింది విధంగా ఉంటుంది: | 

1. పొంచాలుడు : పద్మినీ గుణసంవన్నుడు. wal అనురక్తి తో 

 ఆనందవరచి, అనుభవించేవాడు. 

2. కూచి (చు) మారుడు : శంఖిణీ గుణసంపన్నుడు, మనస్సుతో 
రంజింపలేక్క మందుమాకుల మరిగించి కారించేవాడు (= సంభోగోవకారకాలై న 
మందుమాకుల ప్రయోగంలో ప్రవీణుడు. 

శి. దత్తు (= దత్తకు)డు : చిత్రిణీగుణ సంవన్నుడు, ధనంతో వశపర్చు 
కొనేవాడుు వేశ్యాతంత్రప్రవీణుడు (ఇతడు. వైశికతుల్యుడు,. 

4. భద్రుడు : హస్తి సీగుణ సంపన్నుడు, శృంగారచేష్టలలో అతిగా ఉండేవాడు. 

టీక: డా.వి. రాఘవన్ శృంగారమంజరికి వ్రాసిన విపులమైన పీఠికలో 

ఆ,యీ విషయాలను _ వివులంగా చర్చించినారు (వుటలు. 33-37). 

ఆలంకారికులెవ్వరూ, వె వై విభజనను చెవ్పలేదు. వాత్స్యాయనుని కామనూ 
[తంలో కూడా ఈ విభజన లేదు. తెలిసినంతలో ఈ విభజనను వేర్కొన్న 

ప్రథముడు “రతిరహన్యి కర అయిన కొక్కోకుడు; నంది కేశ  (రమతానుసారంగా 

తాను ఈ శిభజనను .వేర్కొంటున్నట్లు కొక్కోకుడు చెప్పినాడు. | 

కూచుమారుడు, _భాభ్రవ్య పాంచాలుడు అనేవారు వాత్స్యాయనుని కధలు 
ముందున్న కాన్లుశ్నాస్త్రకర్రలు.. కూచ్చుమారుడు, జావవిషదికాధికరణంలో |ప్రవీ 
ణుడు. “కూచిమారతంత్రంి ఆనే (గ్రంథం కూడా ఉన్నది. బాభ్రవీయుడయిన 

_పాంచాలుడు, శ్వేతకేతువు రచించిన 500 అధ్యాయాల గ్రంథాన్ని ఏడుభాగాలుగా. 
క్రోడీకరించటమే కాక. -64 క ల తళా చతుష్షష్టి అవే "పేరుతో . 
వ్రప్రంచించినాడు, 

పాటు కనా. దత్త-భద్రులు కూడా కామ 
శ్నాస్త్రేకర్తలు కావటం సంభాన్యం. ఫొటలీవుత్రవేశ్వ్యలకొరకు వె శకాధికరణాన్ని 



92 | _ నాత్తికాధినయం 

వ్రత్యేకంగా రచించిన దత్తకుడు, ఈ దత్తుడే కావచ్చు. న 
లక-ఈశ్వరదత్తుల భాగాలలో. పేర్కొనబడిన “దత్తక సూత్రాలు కర్త ఈ 
దత్తకుడే. 

ఇంక భద్రుని గూర్చి గట్టిగా చెప్పదగిన ఆధారం ఏమీ లభించలేదు. పెక్కు 

కథలలో నాయకుడుగా, సామా ప్ర వేత్తగా నువ్రసిద్దుడై న “మూలదేవుడు ఈ 
భద్రుడు ఒక్కరే అని (శ్రీమానవల్లి రామకృష్ణకవిగారు అభిప్రాయవడినారు. 

కాగా ఆయాగుణాలకు లేదా రచనలకు నుప్రపిద్దులెన కామశా,స్త్రకర్తల 
'పేరనే ఈ శృంగారనాయకుల విభజన జరిగి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. 

నన్నిచోడుని తెలుగు “కుమారసంభనవంి. లో చిత్రంగా; ఈ నాయకుల 
(ప్రశంస ఉన్నది (VI1-145) : 

“కమియని లేని శృంగారాతి చేష్టల 
_ బశరించుచుండునా భద్రునొల్ల 

.మృదురేఖవనురక్తి బొదలించ్చి రవమెల్ల . 
_ గాలించి కొమనాబవాంచాలునొల్ల 

కు వము అనా: 

వాత్స్యాయమడు తవ “కామశ్యాప్త్రం” లో శృంగార నాయకులు జాతిభేదంచేత 
మువ్విధాలని ."పేర్మొన్నాడు- శశజాత్సి వృషజొత్సి అశ్యడాతి; ఆర్యాచీనులు 
'మృగజాతి అవే నాలుగో భేదాన్ని కూడా * ఈ నలుగురు 
సతమ న న “స్మరదీప్క్ : 

వాయనుడు. వ. నాయిక 

1. శశజాతి లా... + వన్నిని. 
2. వృషజాతి (కూచుమారుడు) - శంఖిణి. 
3. అశ్వజాతి (భద్రుడు) = హస్తిని 

డీ మృగజాతి (దత్తుడు) . _- చిత్రిణి. 



వాయకులు “9 

టీక 2 భరతముని త్తని శీలభేదాలను వివరిన్తూ మనుష్య-వశు-వక్ష్యాదుల 

శీలాలు గల 23 గురు స్త్రీ వ్రకృతులను వివరించినాడు. అందులో మృగ- 

అశ్య-హస్తి శీలాలు కలవారున్నారు. అట్టాగే వురుషులలో కూడా ఆయాశీలాలు 

కలవారిని పేర్కొనటం సంభావ్యమైనదని చెవృవచ్చు. 

13. నాయకాభాసుడు : 

మూలం : అనభిజ్లో నాయకో నాయకాభాస ఏవ । 
| -(రసమంజరి-115) 

అర్హం ౩ అనభిజ్ఞవఐ నాయక = (ఎంతనూచన చేనీనా/ భావం తెలును 

కోల్లేని “నాయకుడు; “నాయకాభానః; వవ=నాయకాభానుడు, మాత్రమే. 

తాత్పర్యం : నాయిక ఎన్నివిధాల నూచనలుచేసిన్సా ఆమె భావం ([గహిం 

'చలేని వాడు నాయకాభానుడు అవుతాడేకాని, “నాయకుడు” కాజాలడు el ఇది .. 

నటన కాదు; అతనికి (స్త్రీచిత్త [గవాణ యోగ్యత లేక పోవటమే). 
ఉదా : శూన్వే నద్మని యోజితా బవావిధాభంగ్సీ వనం నిర్హనం 

వువృవ్వ్యాజు ము వేత్వ నిర్గత్య మభ స్టారీక్టుతా దృష్టయః 1 
-తాంబూలాహరణచ్భలేన విహితౌ వ్యక్తా చ వక్షరువో, గ 
వేడే నావీ న వేత్తి దూతి, కీయతాయత్నేన స జ్ఞాన్యతీ [| 

- ఎవ్వరూ ' ఇంటలేని నమయంలో నమాగమం వీర్పాటు. చేశాను. 

వువ్వుల కోసమని మివ వెట్టి జనరహితమయిన వనానికి తీనుకొని వెళ్ళాను. 
అతనినే .సాభిలావంగా చూన్తూవచ్చాను:; తాంబూలం ఇచ్చేమిన్నతో వయ్యె 

దజారవేస్కీ పాలిండ్లు. కన్సడునట్టుచేశాను. ఓ దూతి! ఇంతచేసినా అతడు 
నాభావం గ్రహించలేదు, ఇంకమిటెన్ల తెలిసికొంటాడే? (తెలినకోలేని మొద్దు 
అని శ! -(రినముంజరి-11క), 

టీక. : రతినరవశయె, కదలక వడిఉన్న అలివిచూస్కి ఆమె చచ్చపోయివదని 
భయవడి వరుగెత్తిపోయిన హాలికుడు కూడా ను. (గాథావప్త 

ఇవ్పట్ల శీ/నాథుని పద్యం జ్ఞాపకం రావటం నహణం: 

 వనివడి, క ఫలపాకమునంజవియైన భట్టహ 
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రుని కవితానుగుంభములు సోమరిపోతులు కొందరయ్యలోౌ ' 

నని కొవియాడనేర; రదియట్టైద; లేజవరాలు చెక్కుగీ 

టిన వసవల్చు బాలకుడు డెందమునం గలంగంగనేర్చునే! 

(శృం.నై 1-17). 

అయితే, నాయికకు చెప్పిన భేదాలు నాయకునకు కూడా" చెప్పవచ్చును 

గదా? అన్న ఆశంకకు భానుదత్తుడిట్టా సమాధానం చెప్పినాడు (115 శ్లోకం 
తరువాతి గద్య) : 

అవస్థాభేదం చేత నాయికా భేదాలు కలుగుతాయి; స  ఫభావభేదం 

' నాయకభేదాలు కలుగుతాయి. అందుచేత అనుకూలత్వ, దక్షిణత్వ్య శఠత్వ 
' ధృష్టతా (లు ఇవే నాలుగే నాయక, స్వభావాలు, అట్లాకాక అవష్టాభేదం చేత 

నాయకభేదాలు ఏర్పడతాయంకేు విరహోత్కంఠ, వి'్రలబ్ద, ఖండితాది నాయ 

. కులను కూడా అంగీకరించవలసివన్తుంది; ' ఇడి అనుచితం. అట్లాగే శథత్వాదులు 
'ప్తేల. పట్ల అనుచితం; అవిరషాభాసకారణం అవుతాయి. 

14. ప్రతినాయకుడు : ఉపనాయకుడు ': 
మూలం : లుట్లో ధీరోద్దతఈ స్తబ్దః పావక్స ద్వ్యసనీ రివుః 11 ' 

నకు జ్య ఆ ఈ nn 

తా త్పర్యం : లి, ధీరోద్దతుడు దుర్యాగవాం కలవొడ్సు. పావకోర్యాలు 
చేనేవాడ్సు వ్యనన నరాయణుడు అయినవాడు నాయకునకు శృతువు (ఆతి 
నాయకుడు) అవుతాడు -- రామయుఢిన్సే రులకు, రావణ-దుర్యోధనులవలె. 

'టీక : ధిరోద్దతుడు, పావకార్శి వ్యనని అయినవాడు “ప్రతినాయకుడు” అని 
స్పష్టం చేసివాడు. విశ విశ్వనాథుడు, Pun 

'మూలం : వతాకొ వాయక చా నపపవాయక్ ఉచ్యతే |" 
తస్యెవామచరో భక్తః కించి మ్న్యానశ్ళ తద్దుతైః 11 

-(భా. gav-179) 
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; తేషాం, వతాకనాయక్కు ఉవనాయక్క ఉచ్యతే=వారికిగ్రధీరో 
జ పు, వతాక (=ఉవకథా) నాయకుడు ఉననాయకుడు 

(అని) చెప్పబడును; తన్య-వీవ-అనుచరు, భక్తం తత్, గుణైః కించిత్, 

న్యూనజ(అతడ్సు) నాయకునకు అనుచరుడు, భక్తుడు ఆతని ' గుణాలకంె 

కొంచెం తక్కువ గుణాలు కలవాడు అవుతాడు. ( 

తాత్పర్యం : ధీరోదాత్తాది నాయకులకు వతాకనాయకులు ఉననాయకులు. 
ఉవనాయకుడు నాయకునకు అనుచరుడుగా భక్తుడుగా ఉంటాడు ఆతని. 
కంలు కొంత తక్కువ గణాలు కలవాడు అవుతాడు... 

మూలం : పతాకా నాయక స్తన్యః పీఠమర్లో విచక్షణః । 
తస్యెవానుచరో భక్తః కించి దూనశృతద్గుతైః 1 

త. -(ద.రూ.[-8) 

తాత్పర్యం ; ప్రధాన. (అధికారిక కథానాయకుడేకాక వతొక _ 
(=([పౌనంగిక) కథానాయకుడు కూడా ఉంటాడు; అతనిని “సీఠమర్హుడు” 
అంటారు; ఇతడు నాయకునకు అను చరుడు, భక్తుడు ఆతని గుణాలలో కొని J 
లోవీంచినవాడు. 

టీక: టో కథ, రెండు విధాలు: అధికారి కం, (పొనంగి కం. 
(పొనంగికం మరల రెండు విధాలు: వతాక్క pe, వతాక అంలు ఉనకథ 
అని అర్టం. ' వతాక ._ నాయకుడు “ఉననాయకుడు" ఆనీ శారదాతనయుడు . 

చెప్పగా. ఆఉవనాయకుని 'పీఠనర్దుడు” అంటారని ene నృష్టంచేస 
నాడన్నమాట. 

రామాయణకథలో నుగ్రీవుడు వతాకానాయకుడు. (ఇ జ=వీఠమర్హుడు గీ 

15. బాహ సపరివారం - 

“నర్వవ్రకృతులకును ఉవచారం, బావా భా అభ్యంతర భేదాల చేత రెండు. 
_ విధాలు ఆయా . ఉవచారాలకు తగిన వరివారం నియతంగా ఉంటుంది. 
అంతఃపుర ఉవచారాన్ని “అభ్యంతరం” అనీ, బావ్యోవచారాన్ని ' “బాన్యాం” 
అవీ అంటారు. “రాజోవచారమందు బావ్యాచరులెన . వ్రరుషులన్సు వారి. 
లక్షణాంను,  రాజాంతవుర ore: శ్రీం పత వివరిసాను” 
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అంటూ భరతముని బావా (నరివారాన్ని mre 24ద అధా నా 

యంలో వివరించినాడు. బావ్యావరినారం “'రాజు'తోనే (ప్రారంభమైనది; కాని, 
ఇచ్చట రాజు అనగా “యువరాజు” (గావ్వ్యామని అభినవగున్చుడు వ్యాఖ్యానించి 

నొడు : 

1. రాజు (యువరాజ, 2. నేనావత్హి 3. వురోధనుడు, 4, 
. మంత్రులు ఈ నచివులు 6. ప్రొడ్సీవాకులు, 7 కుమారాధికృతులు - 

వీరు రాజు యొక్క .బావ్వావరివారం; వీరేకాక మరికొందరు మాన్యులౌ నవారు 
'నభిలో ఉంటారు. 

1. రాజు (= యువరాజు) : 
మూలం : శీలవాన్ బుద్రిసంపన్నః సత్యవాదీ జితేంద్రియః | 

దక్షః వ్రగల్బః స్కృతిమాన్ విక్రాంతో మతిమాన్ శుచిః || 
దీర్చదర్శీ మపోత్సాహః కృతజ్ఞః ప్రియవాక్ మృదుః | 

లోకపాల[వతధరః కర్మ మార్గవిశారదః |; 

తిద్ధితాశ్చావ్రముత్తశ్న వృద్ధస వ్యర్ధశ్వాస్త్రవిత్ ! 
నావానయ[బేచారజ్ఞ శి ఊహాపోహవిచక్షణః tt 

పరభావేంగితజ్ఞశ్చ శూరో రక్షావమని(తఈః | 
._ వావాశ్యాష్త్రార్హ తత్త (జ్లో వానాశిల్ప[ప్రవర్తకః || 

- -వీతిశ్యాస్తేచ కుశలస్తథా వై 'వామరాగవాన్ | 
స్టావప్పద్రీ క్షయజ్ఞశ్వ పరరంధ్ర విచక్షణః 1! 

ధర్మళ్మ౭-వ్యవన చైవ గురై రేరి రృభవే వృనః | 
2. సేనానతి స్ట 
| కీలవాన్ పత్యసంపన్నః నా (ప్రియంవదః || 

.. వరరంభ్ర 'విధిజ్ఞశ్య: ఊఈూత్రాకాలవిశేషవిత్ [1 

అర్హశా, స్తార్థతత్త (జో హ్యామరక్తః కులోద్భవః 11 

దేశవిత్ కాలవిచ్చెన భవేత్ men రుస. 

3, శ. మం, వురోహితుడు.: 
:కురీవా భుద్ది పంవన్నా శుతినీతివిశారదాః | 11 

ప్నిగా సరై “ రహార్యళ్చ వ వ్రమత్తాశ్ళ దేశజాః | 
అలుబ్దాశ్వ 1 వివీతాశ్వ శుచయో ధ్రార్మికా స్తథా 1| 

-. వురోధో మంత్రిణశ్చెవ గుడై 'రేతై రృవంతి హి 
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ర్. అమాత్యుడు : 

బుద్దిమాన్ నీతిసంపన్నో విక్రాంతః స్యాత్ ప్రియంవదః || 
అర్హశ్నాస్తే చ కుశలో హ్యానురక్తః ప్రజాసు చ | 

==) 

యో ధార్మిక స్తథామాత్యః కర్తవ్యో భూమివైః సదా ॥ 

6. (పొడ్నివాకులు : 
వ్యవహారార్హ తత్త (జ్ఞా బుద్దిమంతో బవాశ్రుతాః | 

మధ్యస్తాః ధార్మికా ధీరాః కార్యాకార్యవిచక్షణాః |! 

కంతా దాంతా జితక్రోధా నోద్దతాః సమదర్శినః | 
ఈదృశాః ప్రాడ్వివాకాశ్చ స్టాప్యా ధర్మాసనే ష్యథ || 

7. కుమారాధికృతులు : 
ఉత్తితా శ్వాప్రమత్తాశ్చ త్యక్తాలన్యా జితశమాః | 

స్నిగ్గాః కాంతా వినీతాశ్చ మధ్యస్తా నివుణాస్తథా || 

నయజ్లా వినయజాశ్ళ ఊహాపోహ విచక్షణాః |! , 
జా వా 

సర్వశా స్త్రార్హ సంపన్నాః కామాద్యవికృతా స్తథా | 

క్రమాయాతా హితాసక్తాః కుమారాధికృతా స్తథా | 

ర్. నభాసారులు : 

నానారూ'వైః సమాయుక్తా గుణై రేతైః భవంతి హి || 
బృహస్పతిమతా దేషాం గుణాం శ్చావ్యభిలక్షయన్ 1 
విజ్లేయశ్చాపీ కర్మజ్జై * సభాస్తారవికల్పనమ్ |! 

-(నా.శా. XIV-76-90) 

తాత్సర్యం వ | 

1. రాజు(=-యువరాజు) : శీలవంతుడు (పాఠాంతరం-బలవంతుడు }, 

బుద్రినంవన్నుడు, నత్యవాది, జితేంద్రియుడు, దక్షుడు వ్రగల్బుడు, న్మృతి 
మంతుడు, విక్రాంతుడు మతిమంతుడు శుచ్చి దీర్రదర్భ, మవోతాపి, 
కతజ్ఞుడుు (పీయభాష, . మృదున్న(భావుడుు (పాఠాంతరం-(స్రయవాక్ వటుః 
= ్రీయభావణమందు నేర్పరి, .లోకసపాలవతభరుడు కర్మ మార్గవిశార 
దుడు, ఉళ్హితుడు (=సావధానుడు),. అవ్రమత్తుడ్కు వృద్దులను నేవించు 
వాడు అర్తశ్మాస్త్ర,విదుడు నయశ్శాస్త్ర(వచారకుడుు  ఊవోపోవావిచక్షణుడు, 
వరభావేంగితజ్ఞు డు, శూరుడు అంగర్షక్ష కలవాడు (పాఠాంతరం-ధీరు క్షమా ' 
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న్వితజధీరుడుు క్షమించగలవాడు ) వివిధ శ్యాస్త్రార్దాల తత్త(ం తెలిసీనవాడు, 

నానాశిల్ల, (వయోజకుడు, నీతిశాస్త్ర/రుశలుడు, రాజనీతిశ్యాస్త్రమందు అను 

రాగ, స్తానవ్చుద్రిత్షయాలను గుర్తి ంచేవాడు శ్యతువుల లోపాలను గుర్తించగల 

వాడు ధర్మజ్ఞుడు, వ్యననరహితుడు (= త్తే/-మద్య- మృగయ-లక్ష క్రీడలందు 

ఆనక్తి లేనివాడు) - ఇట్టివాడు నవుడు (=యువరాజు). 

2. సేనాపతి : శీలవంతుడు (పాఠాంతరం-బుద్దిమంతుడు ), నత్వనంవ 

న్నుడు (పాఠాంతరం-నీతి నంవన్నుడు ), అనలతలేనివాడు |పీయంవదుడు, 

శత్రువుల లోపాలను తెలిసీ కొనటంలో నమర్జుడ్కు దండయాత్రాకాల విశే 

షాలు తెలిసీనవాడు,. అర్హశా ప్రార కుశలుడు, రాజువట్లు అనురక్తుడు, నత్కు 

లోద్బవుడ్సు దేశ-కాలవిశేషాలు బాగా తెలిసినవాడు - ఇట్టవాడు నేనావతిగా 

ఉండవలెను. 

త, 4. మంత్రులు పురోహితుడు : కులీనుల్కు బుద్రినంవన్నులు నానా 

శాస్త్ర, వేత్తలు (పాఠాతరం-[శ్రుతి-నీతి విశారదాజ= వేదములందు నీతి శ్నాన్త, 

మందు. నేర్పరులు, - న్నీళ్తులుు వరులచేత అనోర్యులు (=శ(త్రువులకు అభే 

ద్యులు), అవ్రమత్తులు, దేశజులు (దేశమందు వుట్టినవార్సు, ల్భిత్యం 

లేనివారు, వినీతులు శుచులు ధార్మికులు-ఇట్టవారు మంత్రులుగా వు హ్ 

తుడుగా ఉండదగినవారు. 

ర్. అమాత్యుడు : బుద్దిమంతుడు, నీతినంవన్నుడు విక్రాంతుడు [ప్రియం 

వదుడు, అర్హశ్యాస్త్రయందు కుశలుడు, ప్రజలయందు అనురక్తుడ్కు ధార్మికుడు 

- ఇట్రవానిని ఎల్డ్లవ్రుడు రాజు అమాత్యునిగా నియమించాలి. 

6. (ప్రొడ్వీవాకులు : వ్యవహోరములందలి తత్త(ం తెలునుకోగలవారు, 

బుద్రిమంతులు బొగా చదువు కొన్నవారు మధ్యన్హులు, ధార్మికులు, ధీరులు, 

కార్య-అకార్య విచ్వక్షణులు, కాంతులు దాంతులు, (కోధాన్ని జయించిన 

వారు ఉద్రతులుకానివారు, నమదర్భులు (పాఠాంతరం - నర్వ్యత్ర సమదర్శినః 

=నర్వదా నమదర్శులు) - ఇట్టినారినే (పాఠాంతర - ఇట్టి ద్ది(జులనే) “ధర్మా 

ననిమందు (పాడ ; (బాకులుగా రాజు వీయమించాలి. 

7. కుమారాధికృతులు : ఉత్తితులు. (=సావధానులు), అవ్రమత్తులు, అల 
నతలేనివార్కు జిత్రశములు, న్నీగ్లులు క్షాంతులు, వినీతులు మధ్యన్గులు, నివు 

ణుల్కు నయజ్ఞుల్కు వినయవంతులు, ఊనోపోవా విచక్షణులు, నర్వశ్యాత్రార 

నంవన్నులు కామాదివికారాలు లేనివారు వంశపారంనర్యంగా (వదవిలోకి) 
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వచ్చినవారు, రాజువు(తులనట్లు ఆనక్తి కలవారు - ఇట్టివారు కుమూరాధిక్ళుతు 

లుగా ఉండవలెను, 

ర. సభాస్తారులు (=సభాసదులు=సభ్యులు) : బృవాన్సతి మతానుసా 

రంగ్కా కర్మలను గుణాలను (గ్ర హించి వివిధజనులను నభాసారులుగా రాజు 

నియమించాలి. 

టీక : బాహ్యా పరివారం అంకే రాజాస్థానమందు, ఆస్థానం _ వలువ 

లకూడా సంచరించేవారని అర్హం. ఇచ్చట “రాజి శబ్దంచేత యువరాజు 

(గాహ్యమని అభినవగువుడు. 'వైవర్లనలనువట్టి, మంత్రీవేరు, అమాత్యుడు వేరు 

అని స్పష్టమవుతున్నది. అమాత్యుడనగా “సహచరుడు అని అర్హం ( అమ=సహ); 

రాజునకు సహచరుడని అర్తం. అమాత్యవదం ఏక వచనంలో ఉండటాన్ని బట్ట 

“అమాత్యుడు ఒక్కడే ఉంటాడా? బహుశః ముఖ్యమంత్రికావచ్చు. 

ప్రాట్ +వివాకః=ప్రాడి $వాకః=వివాదనమయంలో వాది - ' వ్రతివాదులకు 

నిర్ణయం చెప్పేవాడు. 

రాజు ప్రజలను మాత్స్యన్యాయ్యం (=పెద్రచేవ చిన్నచేపను మింగటం 
=(ప్రబలుడు దుర్చలుని పీడించటం) అనె అక్రమం నుంచి రక్షించాలి. అట్టు రక్ష 

ణన్సు వివాదనిరయం దా రా చేయటంలో (పొడి  (వాకులు అత్యంత (ప్రధానులు, 

కావున ్రాడ్వివాకుడు రాజంతటివాడుగానే లోకమందు భావింవబడుతున్నాడు. 
. రాజపుత్రుల, రాజకుమారికల రక్షణభారం వహించట మేకాక వారిని శాస్త్రము 

లందు, కళలందు సుశిక్షితులను చేసే భారం కూడా వహించాలి కుమారాధికృతులు 
(=రాజవుత్ర రక్షణోద్యోగులు). ఇంతటి, బాధ్యతకల ఉద్యోగులను “బృహస్పతి 
మతానుసారంగా నియమించాలి ఆని అనువదించటం సమంజసమేమో? 

అంక “బృహస్పతి” మతానుసారంగా అనేది కుమారాధికృతుల నియామకానికి 
సంబంధించినది కావాలి. , సభాస్తారులకు సంభంధించిన భాగం మూలంలో 

విశదంగా లేదు; ఆయా అనువాదాలు ఊహలకు లోబడి జరిగినవి; ఇచ్చటకూడా 
అట్లే అనువాదం జరిగింది. సభాస్తారులు (=సభాసదులు=సభ్యులు) అంతే 

అభినయదర్నణంలో చెప్పబడిన “సభా-సప్తాగంిలోని వారు అవుతారు. 

16. నాయక సహాయులు : 
బాహ్యపరివారం అంచు, రాజునకు రాజ్యపాలనాదులందు సహాయవడేవారని 

అర్హం. వీరేకాక రాజునకు శృంగార. వ్యవహారములందు సహాయపడేవారు కూడా 
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ఉంటారు - వారే పీఠమర్ల- విదూషక - విటాచేటులు; వీరిని గూర్చి తరువాత 

వివరిస్తాను. మొత్తం నాయక సహాయులను శారదాతనయుడు, విశ్వనాథుడు 

కొన్ని వరాలుగా పేర్కొన్నారు . 

శారదాతనయుని విభజన (భా.వ్ర.[V-181-84) : 

'ధీరోదాతాది నాయకులకు “నర్మవచివులు’ కొందరుంటారు; వారు మువ్వి 

ధాలు - ధర్మనచివులు, అర్హనచివులు, కామసచివులు. 

1. ధర్మ నచివులు : బుత్విజులు, వురోహితులు, తాపసులు, వేదవిదులు, 

బ్రాహ్మణులు వ్రతధారులుు ఆశ్రమగతులు. వీరు ' ధర్మాచరణమందు రాజునకు 

తోడువడతారు. 

2. అర్హ నచివులు : మంత్రులు, -"సీనావతులు, రాజకుమారులు, సుహృ 

దులు. వీరు రాజునకు ఆయా అర్హ చింతనములందు సహాయపడతారు. 

తి. కామ నచివులు : పీఠమర్హుడు, విటుడు, విదూషకుడు. వీరు సఖ్యాది 

పరివారంలోవారె , కామతంత్రమందు రాజునకు సహాయవడతారు. 

ఇంక్క విశ్వనాథుని విభజన (సా.ద.) : 

1. శ్రంగార నవోయులు : విట-చేట-విదూషకాదులు. వీరు నాయకునకు 

భక్తులు, పరిహాసమున నేర్పరులు. శుద్దులు. అలిగిన స్త్రీల కోపం పోగొట్టగలవారు. 

2. ఆర్హచింతనమందు నవోయులు : మంత్రులు. 

శి. ధర్మ చింతనమందు ననోయ్యులు : బుత్విజులు, వురోహితుల్కు (బ్రహ్మ 

విదులు తాపసులు. 

. శ. దండ(=దుష్టనిగ్రహామందు) నవోయులు : నుహృత్తులుు రాజ 
'కుమారుల్కు ఆటవికులు సామంతులు, సేనావతులు. 

ర్. అంతఃజుర నవోయులు : వామనులు, షండులు, కిరాతులు, మ్రేచ్చులు, 

ఆభీరులు, శకారులు, కుబ్బులు, మూగవారు మొదలగువారు. 

ఈ సహాయులందరిలోనూ, పీఠమర్ష-మంత్రి-వురోహితాదులు ఉత్తములు; 

విట-విదూషకులు మధ్యములు; ఇంక శకార-చేట-తొంబూలిక-మాలాకార-గాంధి క 

(వభృతులు అధములు. - 

విశ నాథుడు చేసిన  విభజనలోని మొదటి మూడువరాలవారు, శారదాత 

నయుని మూడు వరాలవారితో ఫంపరస్తున్నారు దండసహాయులు కూడా 



నాయకులు + 101 

అర్హ చింతనసహాయులలో ఉన్నారు. ఇంక “అంతఃవుర సవోయులు” భరతముని 

వివరించిన “ఆభ్యంతర వరివారంిలోనివారు; వీరిని గూర్చి నాయికావ్రకరణమందు 
చూడగలరు. 

శ్రంగార నహపోయులు : 

మూలం : తేషాం నర్మపచివః-పీఠమర్త-విట- చేట-విదూషక 
భేదా చృతుర్విధః; కుపిత | స్త్రీప్రసాదక పీఠమర్హః. 
కామతంత్రకలాకోవిదో విటః; సంధానచతు 

రశ్చేటః. అంగాది వెక్సతైర్యాస్యకారీ విదూషకః. 
-(రసమంజరి-116-1 19) 

తాత్పర్యం : ధీరోదాత్తాది నాయకులకు నర్మ నచివులు . నలుగురు - పీథ్ర 
మర్లుడుు విటుడు, చేటుడు, విదూషకుడు. కోపించిన త్రిని ద్రనన్నురా 
లిని ఛే సేవాడు వీఠమర్హుడు. కామతం(తకలాకోవిదుడు - విటుడు. (వేయసీ- 
(ప్రియుల నంధానంలో చతురుడు-చేటుడు. అంగ-వేన-భాషా వికారాలతో 
హోన్యం వుట్టించేవాడు - విదూషకుడు. 

టీక ఏ ఇంచుమించుగా, ధనంజయాదులందరి నిర్వచనాలు వై నిర్వచనాలతో 
కా చెప్పవచ్చు. ఇపుడు 'ఈ నలుగురిని వివరిసాను. 

1) వీఠమర్హుడు : 

నాట్యశాస్త్రంలో ఈ పేరు కానరాదు. 

 పీఠం= ఆసనం; మర్ష నం=సంవహవనం-అని అమరకోశార్హం. అంతే ఎదుట 

పీఠమధిష్మించి నాయకాదుల విషయంలో (ప్రయోక్త అవుతాడు. - పీఠమర్హుడు 
విశ్వసనీయుడు, కుపీత స్త్రీ|వసాదకుడు. (భా.ప్ర-1V-186). 

షీఠమర్దుడు “వతాకానాయకుడు అని ధనంజయుడు చెప్పగా రామునకు 
సుగ్రీవునివలె అని ధనికుడు స్పష్ట్రం వేసినాడు; వతాకొనాయకుడు ఉవనాయకుడు 

అని శారదాతనయుడు పేర్కొన్నాడు. 

కాగా “కపిత స్తీ ప్రసాదకుడు అనే విశేషణం పీఠమర్హునకు సమంజసం 
కాదు ననన 0! ఈ విశేషణం చెవ్పలేదు). కాగా. ఈ పీఠమర్హుడు 

_ వతాకానాయకుడైవ పీఠమర్జునికంటె భిన్నుడు కావాలి. 
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వ విటుడు : 

మూలం : సూత్రధారగుతై ర్యుక్తః సర్వ ఏవ వ్రయోగే యః 

వేశ్యోపచారకుశలో మధురో దక్షిణః కవిః | 

శాస్త్రార్హతత్త; వేది చ నిపుణో వెశికేషు చ 

ఈఊహాపోహక్ష మో వాగ్మీ చతురశ్చ ) విచో భవేత్ || 

| -(నా.శా. XXXV-76-77) 

తాత్పర్యం : నాట్యుప్రయోగమందంతటా నూత్రధారుని గుణాలవంటి 

గుణాలు కలవాడు వేశోవచార కుశలుడ్సు మధురన్న(భావుడ్కు దాక్షిణ్యం 
కలవాడు, కొప శా త్ర్రారాల తత్త (౦ తెలిసినవాడు, న శక విషయములందు 

నవుణుడు ఊవోపోహనమర్హుడు, వాగ్మి, చతురుడు - -- ఇట్టీనాడు విటుడు. 

టీక : *వీకవిద్యో విటి అని ధనంజయాదులు; విటుడు ఏదో ఒక విద్య 
లేదా కళయందు నివుణుడని అర్హం. కాని నా.శా. నిర్వచనం విపులంగా 

ఉన్నది. 

. “సంభోగమునకు చాలని సంవదకలవాడు, నృత్వ-గీతాది కళలలో కొంతనేర్చరి, 

ఉవచరించటంలో సమర్జుడు, మాటనేర్చరి మధురస భవుడు గోప్పియందు 

చతురుడు” ' అని విశ్వానాథుడు విటుని వర్షించినాడు (సా.ద.) 

మృచ్చకటికప్రకరణమందు విటుడు] కన్నట్టగలడు; అందు అతడు ఉత్తనమువై 

శికుడుగా చిత్రింవబడివాడు. విటుని గతి ప్రచారం నా.శా, 12వ అధ్యాయంలో 

వివరింవబడింది. 

షక) చేటుడు |; 
మూలం : 'కలా ప్రియో బహొకథో విరూపో బంధసేవకః | 

మాన్యామాన్య విశేషజ్ఞ శ్చేచో త! విధః స్మృతః || 
-(న..XxXv-80) 

sis . కల్యావీయుడు (పొరారతరం- కలవా వీయుడు ),. బహొకథా 
కథనకుశలుడు, - నిగూవుడ్యు గంధ సేవకుడు (పొఠొంతరం-బంధ నేవకః 
=bonded labourer), మాన్య-అమాన్య విశేషజ్ఞుడు - ఇట్టేవాడు చేటుడు, 

టీక : నాయికానాయకులకు సంధానకర్త అని సింగభూపొలాదులు, 
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మృచ్చకటిక ప్రకరణంలో “చేటుడు కూడా చక్కగా చిత్రింవబడినాడు; అతడు 

మాన్య-అమాన్య విశేషజ్ఞుడు. 

Vv) విదూవకుడు + 

మూలం : వామనో దంతురః కుబ్బో ద్విజిప్వో వికృతాననః | 

ఖలతి పింగలాక్షశ్చ స విధేయో విదూషకః |! 
-(నా.శా-XXXV-79) 

తాత్సర్యం వామనుడు దంతురుడు (పొడుగు దంతాలు కలవాడు), 

కుద్దుడు, ది(జుదు (పాఠాంతరం- ది (జివ (డు =అకృ్ళ_డ మాటలు ఇక్కడ, 

ఇక్కడి మాటలు అక్కడ చెప్పేవాడు ), వికృతొననుడుు ఖలతి (=బట్టుతల 

వాడు), వీంగలాక్షడు - ఇట్టినాడు విదూనకుడు. 

మూలం : లోకావ్లోదాశ్రయకృతం సర్వప్రకృతి వదువచార సంయుక్తమ్ | 

వానాశ్రయం ప్రకురుతే తథా చ నార్యాశ్రయం వాఒపి | 

ప్రత్యుత్స్పన్నప్రతిభో నర్మకృతై ర్నర్మగర్భ నిర్చేదైః శ్చ | 
శీకో విదూషితవచనో విదూషకో నామ విజ్హేయః || 

_ =(నా.శాఎంంం/-92-93) 

తాత్పర్యం : లోకులను నంతోష వె ్లేవాడు నర్హవక్రతుల చేష్టలను అను 

కరించగలవాడు, అనేక ఉపాయాలను కని వెట్టగలవాడు (స్త్రీలలో కలిసి పోగల 

వాడు |వత్యుతృన్న ప్రతిభుడు, నర్మ ప్రయోక్త, నర్మ గర్భ భేద్యుడు, చతురుడు, 

విదూషి తవచనుడు (=-మాటలమధ్య  కలుగజేనుకొని వ్రనంగాంతరమునకు 

కొని పోయేవాడు) - ఇట్టివాడు విదూషకుడు. 

'టీక: మొదటి శ్లోకం ప్రయోక్తల గుణాలమ వర్షించే నందర్భంలోనిది; 

ఇంక పైశ్లోకాలు రెండు *భరతుల వికల్పనం'_ వివరించిన సందర్భంలోనిది. 

సాహిత్యదర్పణకారుని వివరణ ఇట్టా ఉన్నది (సా.ద.): ' 

“క్షనుమవపంతాచి నామాలు కలవాడు, చేస్ట-దేహం - వేషం - భాష 

మున్నగువాటిచేత హాస్యకారి, జగడగొండి తనవని (=భోజనాదికం) బాగా 

ఎరిగినవాడు.” 

“విదూషకి పదానికి అభినవగున్నుడు రెండు. వ్యుత్సత్తులు - చెప్పినాడు 
(నా.శా. 3వ సం. వుట 251) : 
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1. విగ్రహాన్ని (౩ంటిన్ని) సంధిచె” .గాషించె (=పోగాట్ట్రేవాడు కావున 

విదూషకుడు (అట్టాగే సంధిని వగ్రహంచేత పోగొట్ట గలవాడు - 

నా.ద). 

2: వివ్రలంభమందు వినోదం కలిగించి, విప్రలంభాన్ని మరపించే వాడు 

కావున “విదూషకుడు”. 

ధీరోదాత్తాదిచతుర్విధనాయకులకు చతుర్విధ విదూషకులుంటారనీ, వీరు 
శృంగార విషయంలో నాయకులకు సహాయులుగా ఉంటారనీ, మంచిమంచి కథలను 
చెశ్చటంలో నివుణులై నాయకులకు వివ్రలంభమందు మిత్రులుగా ఉంటారనీ 

భరి తమున్సి అభినవగువ్వడు వివరించినారు (నా.శా.X1V) : 
శివ్వనాయకునకు - లింగి(=-బుషి) విదూషకుడు 
నృవులకు - ద్విజుడు స్ట 

"సేనావత్సి అమాత్యులకు -- రాజజీవి స 

బ్రాహ్మణ-వణిజులకు ఆ. శిష్యుడు స్ 

నాట్యశా,స్త్రమందలి ఈవిభజనను వురస్కరించుకొన్సి నలుగురు విదూషకుల 
లక్షణములను శారదాతనయుడు ఇట్లా వివరించినాడు (భా.వ్ర.[1-288-94): 

శ. దేవ విదూనకుడు : సత్యవచనుడు, |త్రికాలవేత్త, కార్య-అకార్య విశేష 
విదుడు, ఊహాపోహ విశారదుడు, యథాదృష్టార్హవాది, నాట్యవిదుడు, పరిహాసకుడు. 

2. భూపాల విదూషకుడు : అగ్రామ్యపరిహాసకుడు, ద్రవ్యవిషయంలో, స్తీ, 
విషయంలో దోషదూరుడు, శుద్దుడు, దేవి వరిజనులకు ఇష్టుడు, ఈర్హ్యను 

కలహాన్ని వుట్టించేవాడు, సదా అంతఃపురసంచారి. 

నర్మవిదుడుు ప్రణయకుపిత అయిన దేవిని ఒకింత ప్రసన్నురాలిని చేయగ 

లవాడు, భూవతికి భోగినీవనితలకు వరస్సర ప్రీతి రతి కలిగించటంలో. నేర్పరి. 
ఒకప్పుడు ఘటనం కూర్చగలడు, మరియొకవ్పుడు విఘటనం కూడా కూర్చగలడు. 

"లే, అమాత్వాదుల నిదూనకుడు : అక్టిలవాక్సు. దంపతుల అవరాధం 

వ్యక్తం చేసేవాడు. నిత్యం భక్ష్య-అభక్ష్య ప్రియుడు. మర్మన్పృక్ నర్మవచనములు 
పలికేవాడు. ద్రవ్యం అభించితే. ప్రీతి వ్రదర్శించగలడు. భోగివీవనితలను సంతోష 
వెళ్లేవాడు. వరిహానవాక్యములందు, వరిహాసప్రాయకథలందు ఆసక్తి కలవాడు. 

శ. వణీజుల విదూషకుడు : ఇతడు శరుడు. విరూవవేషుడు, విరూపాం 
గుడు, విరూపనచనుడు, విరూవ వరిహాసకుడ్కు విరూవ-అభినయాని(తుడు - 
అంతా విరూవంగానే ఉంటుంది ఇతని చ. 
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టీక : రత్నావళి నాటికలోని విదూషకుని పేరు *వసంతకుడు”. అతడు, 

రాజునకు, రత్నావళితోడి సమాగమంలో తోడ్పడినాడు. 

17. దూతలు : 
మూలం :, నిస్పష్టార్లో మితార్ధశ్చ. తథా సందేశహారకః | 

కార్య_పేష్య ప్ప్రథౌ దూతో దూత్యశ్చాపి తథా విధాః || 

ఉభయో ర్భావమున్నీయ స్వయం వడతి చోత్తరమ్ । 
సుక్లిష్టం కురుతే కార్యం నినృష్టార్హస్తు స స్మృతః || 
మితార్హభాషీ కార్యస్య సిద్దికారి మితార్హకః | 

యావద్భాషిత సందేశహారః సందేశహారకః 1 -(పా.ద.1[1-58-60) 

తాత్పర్యం వ కార్య(వేవ్యుడు (=వనిమీద వంవబడినవాడు =దూత) 
మువ్విధాలు - నిన్ఫష్ణార్హుడు, మితార్జుడు, నందేశవోరకుడు. దూతికలు కూడా 

ఇట్లాగే మువ్విధాలు - నిన్బష్టార్త, మితార్హ, నందేశవోరిక, 

1. ఉభయుల (=వంపీన వ్యక్తి యొక్క, ఎవరి వద్దకు వంవబడినాడో 
ఆ వ్యక్తి-యొక్క భావాలను ఊహించి తానే సమాధానం చెప్పీ కార్యాన్ని 

- చక్కగా భుటింవజే సవాడు నిన్ఫష్టార్హుడు. 

2. మితంగా మాటాడి, కార్యసిద్దిని సాధించేవాడు మితార్జుడు. 

తె. చెప్పునది చెప్పునట్టు సందేశమందించేవాడు నందేశవోరకుడు. 

టీక : భరతముని దూతికలన్సు వారి గుణాలను మాత్రమే వర్షించినాడు 
క శాఎంయ-9-17) తరువాత ఆయన వర్షించిన విదూషక్క విట చేటులకు 
పీఠమర్హువి కలిపి, అరా (చీనాలంకారికులు, ఈ నలుగురిని నాయకులకు శృంగార 

సహాయులనా రు. అయితే వీరు కూడా దూతలు కావచ్చు. ఇంక 'వె సొద. 

వివరణలోని మువ్వురు కేవలం శృంగార దూతలే కానక్కరలేదు; ఇటువంటివారు 
రాజకీయాదులందు కూడా దూతలు. కాగలరు. 

పీఠమర్దాది సహాయుల గుణాలను సింగభూపాలుడిట్లా వర్ణించినాడు 
(రును. [1-9 2-93): 

మూలం : భేశకాలజ్జతా భాషామాధుర్యం చ విదగ్రతా !1 
ప్రోత్సాహనే కుశలతా యథోక కథనం తథా 1 P 

నిగాఢమం|త్ర తేత్యాదా ఫో: సహాయానాం గుణామతాః 1| 
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తాత్పర్యం :దేశ-కాలాలను గుర్తెరగటం, భాషామాధుర్యం, విద్భుత, 

(పోత్సహించటంలో కుళలత్క చెప్పనదానిని చెప్పినళ్డు చెవ్సేటం, ఆలోచనను 

గువ్తంగా ఉంచటం - ఇవి నవాోయులయొక్క గుణాలు. 

టీక : భరతముని దూతీగుణాలుగాా దూతీకృత్యాలుగా చెప్పినవి కొన్ని, 
'వైగుణాలతో సంవదిస్తున్నవి. క్రింది గుణాలు కలవారిని దూతగా కాని, 
దూతికగా కాని పంవరాదని భరతముని దూతి ్రసక్తిలోనే ఇట్లా చెప్పినాడు. 
(నా.శా ౫n)- 

దూత - దూతిక 

దీనుడు - దీన 
రూవవంతుడు -- రూవవంతురాలు 

అర్థవంతుడు -- అర్హవంతురాలు 

అతిచతురుడు -- అతిచతుర 

ఆతురుడు = అతుర 

* జడుడు == జడమతి 

ఇందులో మొదటి నలుగురు, మధ్యలో తమ స్వార్థంచూసుకోగలరు; 
చివరి ఇరువురు కార్యభంగానికి కారకులవుతారు. 

_ వాయకనహాయులను (-దూతలను) గూర్చి వారి గుణాలను గూర్చి 
వాత్స్యాయనుడు ఇట్లా వివరించినాడు (వాత్స్యాయన సూూత్రాలు-పంచాగ్నుల 
ఆదినారాయణ శ్వాస్త్రీగారి అనువాదం - వుటలు ; 214-218 - సూత్రాలు 
251-56). దూతలను మూడు అంశాలనువట్టి నిర్ణయించుకోవాలి: 1, 
"స్నేహం, 2. గుణం, 3. జాతి. 

1) న్నే వాంవళ్రి : 

నవావొంశు (కీడితుడు (చిన్నతనం నుంచీ తనతో, దుమ్ములో, ఆటపాట 

లలో పాలొంటూ, స్నేహభావం వెరపేవాడు) 

ఉవకారసంబుద్దుడు (ఉపకారం పాందటంవల్ల కృతజ్ఞుడు) 

- నమానశీల -వ్యపనములు కలవాడు ad వయస్సులో, అలవా 
ట్లలో తనతో సమానుడు) 

నవోధ్యాయి (ఒక గురువువద్ద తనతో కలిసి చదువు కొన్నవాడు) 



నాయకులు 107 

మర్మజ్ఞుడు (తన రహస్యాలు తెలిసినావాడు) 

రవాన్యధరుడు (తన రహస్యాలను దాచగరిగినవాడు) 

ధ్యాతవత్యం (తనకు స్తన్యమిచ్చిన దాదియొక్క కుమారుడు) 

నవానంవుద్దుడు (ఒకే (గ్రామంలో వుట్టి, పెరిగి చిన్నప్పటినుంచీ (ప్రేమతో 

ఉండేవాడు) 

- వె తొమ్మిదిమంది, స్నేహంవల్ల, నాయకులకు మిత్రులు (దూతలు 

కూడా). - 

ప్ర గుణం వల్ల : 

పీత వె తామవాడు users కాలంనుంచి మైత్రికల కుటుంబంలోని 

వాడు) 

అవినంవాదకుడు (సర్వదా చెప్పినట్లు నడచుకొనేవాడు) 

. అద్దుష్ట వె కృతుడు (ఐశ్వర్యవంతుడు, 

వశ్వుడు (వశుడై ఉండేవాడు) 

(ధ్రువుడు (స్థిర స్వభావుడు) 
ఆలోభశీలుడు (లోభికానివాడు) 

అవరివోర్యుడు (వరులకు లొంగనివాడు) 

అమంత్రవిసావి (=రహస్యాలను వెలిబుచ్చనివాడు) 

= వీరు గుణాను నట్టి మిత్రులు. 

i) బాతివర్ణి : 

రజకుడు (=చాకలి), నాపితుడు (=మంగరి), మాలాకారుడు, గాంధి 
కుడు (=చందనాదులను అమ్మేవాడు), సౌరికుడు (పానీయాలు లేదా సుర 
అమ్మేవాడు), భిక్షకుడు, గోపాలకుడు, తాంబూలికుడు, సౌవర్షికుడు (=విశ్వ 
బ్రాహ్మణుడు), పీఠమర్హుడు, విటుడు, విదూషకుడు మున్నగువారు జాతినిపట్టి 

me. 
"వెవృత్తులవారి భార్యలు కూడా మిత్రులు కాగలరు; ఇతరుళ ఇండ్లలో 

స్త్రీలు చొరబడి విశ్వాసంకలిగించినంతగా వురుములు చేయజాలరు కదా! 
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నాయికా నాయకులిరువురకు మిత్రుడు, ఇరువరి పట్ట ఉదారుడు, విశేషించి 
నాయిక యొక్క. విశ్వాసం చూరగొన్నవాడు - ఇట్టివా డే దూతకర్మయందు 

సద్దిపొందగలడు,. 

దూతగుణాలు : 

వటుత్తం, ధార్హ్హ్యం (=ప్రోడతనం) 

ఇంగితజ్ఞ త (ముఖరీతిని పట్టి భావం గ్రహించటం, 

అనాకులత కం (వా సకులవాటు లేకపోవటం) 

వరమర్శ జ్ఞ త (ఇతరులనుర్మాలను కనివెట్టటం) 

(పేమాణత (నియమంతో మెలగటం) 

(పతారణం (అవసరమైతే వంచించి తప్పుకొనటం) 

దేశకాలజ్ఞ త (తాను ఉన్నవ్రదేశాన్ని, |పోత్నహించతగిన కాలాన్ని గుర్తించటం) 

వినవ్యాబుద్రిత గం (వివేచన పూర్వకమైన వట్టుదల కలిగి ఉండటం) 

అము ద్రతినత్రిసోనాతుత (కార్యసాధనలో. ఉనాయ అనుసరించి మెల 

గటం) 
-వెగుణాలు కేవలం శృంగారమునందేకాక, రాజకీయాదులందును ఉవయు 

కాలే! 

భోజుని విభజన  (శృం.|వ్ర. 28, 29 |వ్రకాశనములు) : 

కామసూత్రకారుడు చేసిన - స్నేహ - గుణ - జాతి అనే త్రివిధవిభజన 
భోజుని (ప్రకారం వది విధాలయినది; ఇందులో మొత్తం 64 మంది దూతలు 

నిర్రేశింవబడినారు. 

1. జాతి : దేవ-మనుష్య-కిన్నర-వానర-శుక-శారికా-పారావత-హంసాదులు. 

2. గుణం. పితృపితా మహ-అద్భష్ట వై కృత- మత అమం 

అ నులో 

తి. క్రియ : నహపాంశు క్రీడిత- ఉపకారసంబద్ద- ఇ ను 

సమాన . శీలవ్యనన-మర్మజ్ఞ -ధాత్రపత్య-సహనంవృద్దులు. 

తీ ద్రవ్యం: RABI తు జనతు 
షక- పాషండ-మిత్రులు (వైద్య-వైదికులు కూడా తరువాత _చేరినారు). 
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ర్. నంబంధం : గురు-సఖా-శిష్య-[వేష్య-ఆత్మ-జ్ఞాతి-జారస-కనీయసులు. 

6. అర్తం అ అర్జానర్హ- వ్రతిఘాత-సహార్హత- ప్రాప్తి -|పతారణ-ఆన్ఫణక్య- కీర్తి -వతి 

తులు. | 

7. ప్రయోజనం : Mr ahs bad 

రనౌ- అన్యతర ప్రార్హనా-శీల-సంఘర్ష ములు. 

ఈ. [వయోగం : ప్రచ్చన్న- ప్రకాశహీన-ఉత్క్ట- ఉద్దత-ఉదాత్త- ధృష్ట-శరులు. 

9. యోగ్యత : నిస్పృష్టార్హ-వరిమితార్హ-వ(త్రహారక-మూకదూత-స (యం 

దూత- మూఢదూత-భార్యాదూత-వాతదూత-ఇద్మదూత-మం|[తదూత- తం|త్ర 

దూతలు. 

10. శ్తత్తం : ఈక్షణికా-భిక్షకీ-సఫీ-ధా|త్రేయికా-విధవా- దాసీ-శిల్పకా 
రికా-గిల్సినులు. 

'టీక : “వై పదివరాలలో అర్హం, ప్రయోజనం - అనే రెండు నరాల క్రింద. 
వ్యక్తులు నిర్రేశింవబడలేదు. 

భోజుని క్రియ వాత్స్యాయనుని స్నేహంతోను, [ద్రవ్యం-జాతితోను, గుణం 
. గుణంతోను. సంవదిస్తున్నవి. 

కవికక్షవూరగోప్వామి (ప్రకారం ,శ్రీకృమ్ణుని మిత్రులు నాలుగు విధాలు (ఈ 
విభజన ''ప్రేమయొక్క, నర్మజ్ఞత యొక్క ఆధిక్యంమీద ఆధారపడినది): ' 
1. సఖుడు గ్గ ప్రియనఖుడు 

3. నర్మసఖుడు 4. (పియనర్మనభుడు 

అట్లాగే నాయిక న కూడా : 

1. సఖి 2. ప్రియసఖి (ఛాయవలె అనునరించి ఉండేది) 
తె. నర్మనఖి శ. ప్రియనర్మనఖి (=న్వ-పర సంకోచం లేనిది) 

18. దూతకర్మలు : 

శృంగారవ్రకాశం, 28 వ ప్రకాశనంలో, భోజుడు 24 hs మ 
పేర్కొన్నాడు (ఇందులో కొన్ని ఇంతకుముందు సేర్కొన్నవే): 

శ] వ్ర వేశం, 2. విశా సనం 3. . ఉపావర్తనం 4. అనువ 
ర్రనం, ర్. కార్యోవన్నాసం, 6. అవస్తానివేదనం, 7. ఇంగితాకారజానం వ. నీ లీ షు ) నై ఇ? 
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రె. ఉపాయజ్ఞానం, 9. (పకరణజ్ఞానం, 10. |వ్రతారణం, 11. సమాశా (సనం, 
12. అత్యయషప్రతీకారం, 13. వ్రయోజ్య [వేషణం, 14. సంధిరక్షణం, 15. 
వ్రతావవ్యావర్షనం, 16. వ్రయోజ్యోవజావ్యం, 17. వరాక్రమణం, 18. బంధు 
రత్నావహారం, 19. మిత్రోవగ్రహం, 20. సుహృద్విభేదం, -21. చారజ్ఞానం, 
22. గూఢదండాతిచారం, 23. చారసమాధానం, 24. సమాధిమోక్షణం. 

—- ఈ కర్మలలో. మరల అనేక భేదాలున్నవి. | (ఉదా: వ్రవేశం 18 
విధాలు). ఈ భేదోపభేదాలకు మాలతీమాధవం నుంచి చాలా ఉదాహరణలు 
“ఈయబడినవి. 

ఉపమైకాశెలూషీ సం 

(పొప్తాచిత్రభూమి భేదావ్ | 

రంజయంతి కావ్యరంగే 

' వృత్యంతీ తద్విదాం చేతః |, 

-అవ్నయ్యదీక్షి తులు 





కావ్యం యశ సేఒర్హకృతే వ్యవ 

హారని'దే శివేతరక్షతయే | 

సద్యఃపర నిర్భతయే కాంతా 

సమ్మితతయోప దేశయుజే || 
కావ్యప్రకాశము-1-2 
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మూలం : ఏతే తు నాయకా జేయా కావ్యబం ధేషు సర్వదా | 

నాయికాశ్స్చెవ వక్ష్యామి చతస్రః పున రెవ తు || 
దివ్యాచ వృపపత్నీచ కుల స్త్రీ, గణికా తథా | 
ఏతాస్తు నాయికా జ్లేయా వానా ప్రకృతిలక్షణాః 1! 
ధీరా చ లలితా చైవ ఉదాత్తా నిభృతా తదా ||. 
దివ్యా రాజాంగనాశ్చెవ గుణైర్యుకా భవంతి హి | 

ఉదాత్తా నిభృతా వైస్ భవేత్తు కులజొంగనా || 
లలితే చాప్యుదాత్తే చ గణీకా శిల్పకారికా | 

-. -(నా.శా. XXIV-23-26) 

తాత్సర్యం : వీరు (ధీరోదాత్తాది నాయకులు నలుగ్గుర్సు) కావ్యబంధము 
అందు నాయకులుగా ఉంటారు. ఇరక నలుగురు నాయికలను గూర్చి వివరి 

నూను + 

__దివ్యస్త్ర, నృవవత్ని (-మవోరాణ్), కుల్వస్త్ర, గణక (అసామాన్య 
=వేళ్య) - ఈ నలుగురు నాయికలు, 'వీరు శీలాన్ని అనునరించ్చి లక్షణా 
లను అనుసరించి ' నాలుగు విధాలుగా ఉంటారు - ధీర లరిత్క "ఉదాత్త, 
నిభ్బత. దివ్య-న్భ్రవ కరవులు ఈ నాలుగు లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. 
కులిజాంగన' (=' కుల్నస్త్ర) ఉదాత్త, నిభ్బుతగా ఉంటుంది. గుణీకా-ళిల్పకారి 
కలు లలితలు ఉదాళ్తలు "అవుతారు. -: 

“టీక : ఇటువంటి విభజనను అర్వానీను లెవ్వరూ అమనరించలేదు. అయితే 
గణిక్క తరువాతి _ కాలంలో “సామాన్య అయినది. లరిత-ఉదాత్త వదాలను 
గ్రహించ్చి ఉద్దత-శాంత 'వదాలను చేర్చి, నాయకులలోని ధీరోదాత్తాది విభజవనంటి 
విభజనను 'నాయికల విషయంలో శారదాతనయుడు ' . చేసినాడు. , ధీరోదాత్త, 

. ధీరోద్దత్క, ధీరలలిత, ధీరశ్తాంత (ఇవి తరువాత వివరించబడగలవు). 



il4 | సాత్తి (కాభినయం 

మూలం : త్రివిధా ప్రకృతిః ఊణొం నావాసత్త్యసముద్భవా ।! 

బాహ్యా చాభ్యంతరా చైవ స్యాద్బాహ్యాభ్యంతరా పరా |! 

కులీవాభ్యంతరా జ్లేయా బాహ్యా వేశ్యాంగనా స్మృతా | 

కృతశాచా తు యౌ నారీ సా బాహ్యాభ్యంతరా న్మృతా!! 

-(నా.శా. కాలా! 

- నానాశీలాలుగల స్త్రీల [పకృతి మువ్విధాలు-- బాహ్యా, అభ్యంతర, బాహ్యా 

భ్యంతర. కులీన “ఆభ్యంతరి అవుతుంది; వేశ్యాంగన “బాహ్య; ఇంక కృతశౌచ 

“బాహ్యాభ్యంతరి మ 

టీక : ఈ భేదాలను కీలభేదాలు అన్నవ్నటికీ, వీటిని నాయికా భేదాలుగా 

వరిగణించవలసి ఉంటుంది. కులీన అంటే కుల;స్త్ర=కులజొంగన=ఉన్నత 

కులంలో పుట్టిన ట్రీ బాహ్యా ఆఅంమే వేశ్యాంగన. ఇంక కృతళెచ అంతే 

శుద్దశీలంకల లేదా ఒకనికే కట్టుబడి ఉన్న చేశ్య - మృచ్చకటికలోవి వసంతసేన 

వంటిది. ఈ సందర్భంలో భరతముని ఇంకా ఇట్లా వివరించినాడు. 

“నాట్యధర్మమందు (స్త్రీ-పురుష సంశ్రయ మైన కామోవభోగం భాహ్య 

ఆభ్యంతర భేదంచేత రెండు విధాలు. వీటిలో “అభ్యంతరం” క్షులీనవరంగా 
వాటకమందు రాజులచేత అనుసరింవబడుతుంది. ఇంక *“బాహ్యం' (ఫకరణమందు 

'వేశ్యాగతంగా ఉంటుంది. అంఈపురోపచారమందు నాయిక కులజకాని, కవ్యకాని 

అవుతుంది. రాజకృతమైన కామోవచారమందు బాహ్య స్త్రీ, భోగం వాంఛనీయం 
కాదు. అయివా. రాజుకు చీవ్యవేశ్యాంగనతో సంగమం కలుగవచ్చు”. ఉదా; 

విశ్రమోర్యశీయమందతి "ఊర్వశి. అర్యానీనులు చెప్పిన స్వీయా-వరకీయా-సా 
మాన్య భేదాలక్సు భరతముని పేర్కొన్న వైవిభజన మార్గదర్శకం, అయిఉంటుంది. 
వురుషులకు. _అభిగమ్యయ్మగ్గు ,న్నాయ్యికా గుణాలను, స్రీలకు అభిగమ్యుడగు 
నాయక గుణాలను శారదాతవయుడిట్టా వేర్మొన్నాడు (భావ. ౪-27-31): 

మూలం : 'మపోదయో మహాభాగః కృతజ్లో రూసవాన్ యువా ॥| a 
మానీ సుశీల సుభగో విదన్లో వంశఘష్తా ఆఫ 1 ee 

“ అల్చనిద్రో మధురవా గభిగమ్యో భవే తతా 11 11. 
" విజ్ఞానరూపసంఫన్నా. రూపయౌవనశాలివీ | 

చేశకాలవిభాగజ్ఞా కలాశిల్పవిచక్షణా | 
కార్యాకార్యవిశేష్ల భావజ్ఞా వినయాన్నితొ | 
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వ్రీడావతీ క్షమాయుక్తా లోకయాత్రానువర్తినీ | 
ఏవమౌదిగుతై ర్యుక్తా పుంనాం గమ్యెవ నాయికా | 

తాత్పర్యం : మవోదయుడ్సు మహోభాగుడ్కు కృతజ్ఞుడు రూనవం 
తుడు, యువకుడు, మాని _నుశీలుడు, నుభగుడు, విదగ్గుడు, కులీనుడు 

నిర్భయ అల్పనిద్ర కలవాడు మధురభాషి - ఇటువంటి నాయకుడు 
త్రీ/లకు అభిగము డు. 

 విజ్ఞానథంనన్న, రూవనంవన్న, రూవశాలిని యౌవనళాలిని, దేశ-కాల 
విభాగాలు తెలినీనద్కి కలలు శిల్రాలు-వీటియందు నివుణ్క కార భా అవొర్వాలను 
గుర్తించగలది, భావాలను తెలఠినీకోగలద్కి వినయవంతురాలు, (వీడావత్సి క్షమిం 
చగలది, లోకయాతను అనునరించేది - ఇట్టే గుణాలు కల నాయిక వురుషు. 
లకు అభిగమ్య అవుతుంది. 

భరతముని నాయికా-నాయక భూమికలను ధరించే నటీ-నటులను గూర్వి |) 
ఇట్లా వివరించినాడు (నా.శా. ౫X౫V-75-76, 84-86): 

మూలం : తెడ్జ్యలో రూసవాం శ్చెవ దృష్టోవకరణ క్రియః 1 
| మేధావీ చ విధానజ్ఞః  స్యకర్మకుశలో నటః | 

రూవ-నుల-శీల-యౌవన-మవర్ల- మాల్యాభరణై ౯ సంపన్నా | 
= విశడా స్లగ్దా మధుర పేశలవచనా శుభరక్తకంఠీ చ 1! 

-  సఘమోగ్యాయా మాక్షుభితా అయతాలజ్ఞా రసపైశ్చ పంవన్నా | 
- .“వర్వాభరణ సంయృక్తా చంధమాల్యోపశోభితా 11 

_ ఒవవంవిధ కురై శ్యుక్తా..క్షర్తవ్యా నాయికా ఈడ: | 

'చాత్సత్యం 2 తమ్లులుడు, _భూవవంతుడు, _ఉవకరణ . నా 
మేధావి, -చిధావజ్ఞుదు'. స్వకార్యకుశలుడు-అయిన. వురువుడు. నటుడు. 
(=వాయక' అూయకాధార్సి నా ఉండాలి. ( 

తూవవలఖన్న, 'సుణనంవను, ' శీలవతి యౌవనవంతురాలు, బంగారం 
నీటి 'శకికూలత సందు: మాల్య.” ఆభరణ" నంవన్న, విశద న్నీక్త, మధుర్ 
న్వభావ, వేశల వచిన, శుబ్ల రక్తకంకి'(' శుభకరమై అనురాగం నూచించే 
కంఠన్వులం కలది) లాం. అరుం? రన- 

జ కా | pr 
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జు? భావజ్జ, నరా (గభిరణనంయుక్త, గంధ-మాల్యోవశోభిత- అయిన తీ నాయికా 

భూమికాధారిణ్ కొవాలి. 

టీక : భరతముని నాయికా-నాయక భూమికలను ధరించే వారే ఎంత 
ఉన్నతులుగా ఉండవలెనో వర్లించినవ్పుడు, ఇంక అసలు నాయికా-నాయకులు 
ఎట్టుండవలెనో మనం ఊహించగలం. అంతేకాదు. ఎటువంటి స్త్రీ, నాయికా 
భూమికకు అర్హురాలు కాదో కూడా వర్ణించినాడు: “అస్తానహాసిన్సి రూక్ష్య, 
ఆవిద్దగతిచేష్టాయుత, దిర్హరోష, దీన, ఉద్వృత్త, ఉద్భట్క, సర్వదోవయుత, 
గంధ-మాల్య శోభారహిత అయిన (స్త్రీ నాయికా భూమికక్లు అర్హురాలు .కాదు” 

(నా.శా. XXXVv-86-87). కో Se 

ఇవ్పట్లు నందికేశ్వరుడు నిషిద్ధపాత్రములు వట్లు చెప్పిన శ్లోకం జ్ఞప్తికి 
రాకమానదు - వుషాక్షీ... | 

మూలం జ స్వాన్యా సాధారణ ప్రీతి తద్గుణా 5 వాయికా త్రిధా { 

య ల {దరూ 1115) 

అర్హ : తల్-గుణాజవానియొక్క (=నాయకునియొక్త } సామాన్య 
గుణాలవంటి గుణాలు కలదై; నాయికా (తాథ్కా  న్వాాఅన్వానాధారణ 
చ్ర(=నాయిక కూడా 'మువ్విధాలు - న్వగ్రణస్పీయ=న్వీయ, అన్ఫ(=వర 

కీయ, పాధ్యారణ స్త్రీ=గణకూ వేశ్య). 
తాత్సర్యం 2 అలంకారికులచేత ఎ ప్రత్త ఉనవతి, థై శికుడు. అనే భేదాల 

చేత నాయనుడు మూడు" విధాలుగా. పరి రెకబడినాడు. ఆ మువ్హ(రు నాయ. 
కులకు చెవృబడిన వొమోన్యు. నగులంటే: ఈ మువ్వూరు నాయికలకు [(కమంగా 
అనువర్తిస్తాయి - వతిస్తీీయ్య ఉవనతి- వరకేయ; వైశికుడు-సామాన్వ, 

టీక : వాయికలోకూడా నాయక సామౌొన్యగుణాలైన త్యాగాదులు “యథా 
సంభవంగా ఉంటాయని విశ్వనాథుడు (సా.ద. 111-68). భరతముని స్వీయావి . 
భేదాలనుకాని వతిమున్నగు భేదాలను కాని వర్ణించలేదు. కానీ ఆయన చెప్పిన . 
ఆభ్యంతర-బాహ్యభేదాలు స్వీయా-సామాన్య భేదాలతో సంవదిస్తాయి. . 

సింగభూపాలుడు స్వీయాదిభేదాలను ఇట్లా వర్షించినాడు' (రను. "9కు .* 
రఫొలంబనభూతా యా నాయికాత్ర నిరూవ్యతే | pri 
వ్యకీయా వరకీయా చ సామాన్యా చేతి సా త్రిధా! ౧|| 

శో 
వ లం 
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వ య్యా నాయిక్కా రసాలంబనభూతా=వ్కీ నొయిక్క (శృంగార) 
ణు సా! అత్క నిరూవ్యతే= ఇబ్బీట్కు నిరూపీంవబడుతున్న దో 

సా=ఆమె (=ఆ నాయిక); న్న(కీయ, వరకీయా, నొమొన్వ ఇతి, 

(తిధా=న్వకీయ, వరకీయు సామాన్య a మూడువిధాలు. 

తాత్పర్యం : (శృంగార) రసానికి ఆధారమైనది నాయిక అటువంటి 
నాయిక మూదుఎధాలు. 

1. న్వకీయ(ఇన్నీయ్యు-శ్యాస్త్రోక్త రీతిగా వివావాంచేనుకొనబడిన భార్య. 

2. వరకీయ(=అన్య)-వరుని భార్య. 

తి సామాన్య (= వేశ్య=గణిక). 

టీక ఏ ఈ మువ్వురిని నంక్షివ్రంగా శారదాతనయుడు ఇట్లా వివరించినాడు 
(భా. ప 1౪-211-13): 

“సమానకులం, నమానశీలం కల వరుడు వహ్నిసాక్షికంగా వివాహం చేసి 
కొంటే, ఆమె “స్వీయి అవుతుంది. వహ్నాసాక్షికంగా వివాహం అయిన స్తీ; 

- భర్తృవ్యతిక్రమం కలదైత్సే ఆమె “అన్యి (=పరకీయ) అవుతుంది. ెండ్డికొని 
కన్య, కభాచారవ్యతిక్రనుం. కళడి అయితే ఆమెకూడా “అన్యియే అవుతుంది. 

స్వీయవనితలు. భోగోచ్చ కలవారు. అవ్యవనితలు. భోగ-ధనేచ్చ కలవారు. గణికలు 
(=పామాన్యలు) థవేచ్చ కలవారు. కవులు వీరిని ఇట్టాగే వర్లించాలి.” 

1. నాయికా భేదాలు 

కావ్య-వాట్యాలలో నాయిక. కూడా యభథాసంభవాలయిన వాయక. గుణాలు 

కలిగిఉంటుంది. అంటే |వ్రబంధవ్యావకత్యం (=కథలో అంతటా వ్యాపించి 
ఉండటం), వ్రధావ ఫలభోక్త కృత్యం న యు. మహాకుభీనత మున్న 

గువవి నాయికా-ానాయకు రిర్నుస్లుర్లిక్లి. నమావమే, . 

'వురుషుల్లలోవలెన్నే క నాక ఇండ్లు . .ర్తాల్యూ పమాన విభజన 
లున్నని, 

క. వర్వసామాత్యం : 
ఫ్ర ఉత్తమ (జ్యేష్ట -మధ్యమా-అధమ. (ఆనన =కఫవ్భ ఘ్రతులు. 

హ్ర పోతి పొత్త్యికరాజసిక తామసిక “భావో పేతలు. 

ల! 
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ఫ్ర) ది వ్య =ఇంద్రాణిమున్నగువారు,, అదెవ్య(=రాణి), దివ్యాదివ్య 

. (=సతవంటివారు). 

౪) ఉదాత్త, ఉద్దత్క లరిత్క శాంత. 

Vv) నాయిక, ఉవనాయిక, అనునాయిక్క (ప్రతినాయిక (సాధారణంగా 

వట్టపవురాణి-. రాజు ఇంకో కన్యను (ప్రేమించే సమయంలో). 

౪) ఆభ్యంతర వరివారం. . 

ంగారవరంగా 3 

గ శ్వయ, వరకీయ (=కన్య, అన్య), సామాన్య. 

1) ముగ్ర-మధ్య-ప్రాఢ. 

11) మదనాతుర్క, రక్త, విరక్త. 

౪) ధీర, అధీర్క ధీరాధీర. 

౪) జ్యేష్ట కవిష్ట. 
ఇ). బాహ్య, ఆభ్యంతర్క బాహ్వాభ్యంతర. 

ఇ వద్మివి చిత్రిణీ శంథిణ్కి హస్తిని. 

ఊ-వురుషులందరూ ' సంగ్రహంగా. ఉత్తమ-మధ్యమ- అధమ భేదాల చేత 
ని భరతముని. - వివరించినాడు. ' అరా న కూడా 

ఈ భేదాలను పాటించినారు. స 

భోజుడు చెప్పిన పాత్త్విక్క, రాజసిక, తావక భేదాలు వైమూడు భేదాలతో 
క్రమంగా. సంవదిసాయి. 

దివ్య, అదివ్య, దివ్యాదివ్య భేదాలనేకాక్స భరతముని దివ్య, 'నృవవేత్శి, 
, గణికభేదాలను కూడా పేర్కొని వ్రకృతిలక్షణ భేదంచేత' వీరు 

ధీర-లలిత-ఉదాత్త-నిభృతలు అవుతారని చెప్పినాడు. ధీరోదాత్తాది నాయకులవలె 
ఉదాత్తాదినాయికలు కూడా ఉంటారని శారదాతనయుడు వివరించినాడు. 

ఇంక శృంగారపరంగా అభ్యంతర బాహ్య, బావ్యాభ్యంతర భేదాలను, మద . 
నాతుర్క రక్త, విరక్తభేదాలను' భరతముని చెప్పినాడు. i 

య 
అ 

2. 

స్వీయ వరకీయ సామాన్యభేదాలను ధవంజయాదులందరూ చృనారు.. 

ముగ్ర-మధ్య-ప్రాఢ భేదాలు, ధీరాఅధిరాధీరాధిర భేదాలు జ్యేవ్ట-కనిన్హ 

భేదాలు, ఇవి సీ pres భేదాలు. సీ | య్య పరకీయ, నేహే్య ఒం 
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కన్య స్వెరెణి భేదాలచేత నాయికలు అయిదు విధాలని కొందరన్నారు 
అని రనమంజరీవ్యాఖ్య. కులజు-దిన్య-క్ష (త్రియ-పణ్యకామినీ కాల నాయిక 

చతుర్విధమని నాట్యదర్పణకారులు (1౪.172). 

నాయిక ఉపనాయిక్క అనునాయిక్త్క sae (క్రమంగా నాయక, 
ఉపనాయక, అనునాయక, ప్రతినాయక నదృశులు. “చతినాయికి అంట్ 
“నపత్ని” అని హేమచంద్రుడు పేర్కాన్నాడు. . 

వురుషుల విషయంలో బాహ్యవరివారాన్ని వివరించిన స్టే | స్త్రీలవిషయంలో 
' ఆభ్యంతర వరివారాన్ని వివరించినాడు భరతముని - ఈ వరివారం 18 విధాలు. 

భరతముని (స్త్రీలలో' నాలుగుయౌవన భేదాలను వివరించినాడు; దీనిని 
అర్వాచినులందరు అనునరించినారు. అంతేకాదు భరతముని, బాహ్య-అభ్యంతర 
కామోవచారాలను విపులంగా. వర్ణించినాడు; దీనిని oe తవ్ప 
తక్కినవారంతగా పాటించలేదు. 

భరతముని లలోని మువ్విధములైన సత్త(జాలంకారాలను మొత్తం 20 
వివరెంచినాడు; వీనిని అరా వబీనులందరూ వివరించినారు. శృంగార .నాయికలకు 
ప్వాధివభర్తృకాది ఎనిమిది అవస్తలను భరతముని చెప్పినాడు. దీనిని అందరూ 
అనుసరించారు. మావవులలోని వశు- షక్షాదుల ప్రవృత్తిని వురస్కరించుకొని, 
భరతమున్సి కామోవచారాన్ని వివరించే సందర్భంలో ఒక విచి తమైన వర్షి 
కరణ పేర్కొన్నాడు; దీనివ్రకారం, ప్ర్రలలో- ప్రవృత్తిని లేదా కీలోన్నిపట్టి జ 
23 భేదాలున్న వి -- దేవీలు అనురశీల... వానరశిల... శ(కిల.. గోగీల. 
భరతముని నక్వి ఈ 23 భేదాలను అర్వానీనులలో ఒక్క శారదాతనయుడే 
మరల :వివరించివాడు. కాక్కోకువి “రతిరహన్యరిలో కాకనత్త త్త (=కాకశీల), 
జ్యోతిరీశ (రుని వంచసాయకంలో “పేతనత్త్య" అనే మ. కనిపిస్తున్నాయి. 
ఇంక కామశా, ప్రాదులరదు వేర్కొనబడిన వర్గీకరణ మృ్చగి-బాడబ-హస్తివి-వీరు 
ముగ్గురు' (క్రమ శశవృన - అశ దాత పురుషులకు తగిన నాయికలు. అర్వా 
స్. ద మాతకరల. - ne వాత్స్యాయనుని ఈ విభజనను 

pe విశేంఖిణ్-వీరు నలుగురు క్రమంగా శశ-మృగ- -అశ శ్వవ 
షట్ జాత పురుషులకు ' తగసవారు. కాస్స తరువాతి వారి విభజన ప్రకారం 

వడ్మిప్యాదులు నలుగురు " ' క్రమంగా: పోరచోల-దత్త క (=చైశక) - భద్ర, - 
కూచుమూరులకు" తగిన నాయికలు: 
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2. నాయికల సంఖ న్ 2 

మూలం వ స్వీయా త్రయోదశవిధా ద్వివిధా చ వరాంగనా || 

చేశ శ్యెకైవం షోడశధా తాశా వస్తాభి రష్ట్రభిః | 
ఏకైక మష్టథా తాసా ముత్తమాది వ్రభేదతః 11 

తె విధ్య మేవం స చతురశీతి (స్త్రిశతి భవేత్ | 

అవస్తాత్రయ మేవేతి కేచిదాహుః పర్మస్త్రియాః 1 

-(ర.ను. 1-157-59), 

తాత్పర్యం వ ముగ మధ్య, ప్రౌఢ భేదాలచేత న్నీయ (వధానంగా మూడు 
ఎధాలు. ముగ ఒకేవిధం. మధ్యాపౌఢలు ధీర-అధీర-ధీరాధీరాది. భేదాలచేత, 

ద్యేష్టా-కనిష్టా “భేదాలవేత ఆరేసి విధాలు. కాగా ని సయ 13 విధాలు; వరాంగన 

(= వేశ్ళ/ రెండువిధాలు; వేశ్తవకవిధం - కొగా నాయికలు 16 విధాలు అవు 
తున్నారు. ఇందులో ఒక్కొక్కరు స్వాధీనభర్తకాది ఎనిమిది అవస్టలు కలిగి 
ఉంటారు; అంతేకాదు వీరు మరల ఉత్తమాది భేదాల చేత మూడేసీ విధాలు 
అవుతారు - అంకు మొత్తం 384 భేదాలు వస్తాయి (16%8%3=384). 
నరకీయకు మూడే. అవస్రలుంటాయని క“ందరన్నారు, 

టీక : నాయికలు. 16 విధాలుఅనే సూత్రానికి యుత్తం భేదాలు 384 

అనటానికి మూలపురుషుడు రుద్రభట్టు (కావ్యాలంకారం-1-33-65). అంతే 
కాదు. జాతి వయస్సు, అవస్తాది భేదాలచేత నాయికా భేదాలు అనంఖ్యాకము 

అన్నాడు. - | 

తెరికీ భేదాలు), దివ్య-అదివ్య-దివ్యాదిఫ్య భేదాలచేత 'మొత్రం (384x3) 
1152 భేదాలుఅవుతాయని కొందరు. చెప్పిన దానిని భానుదత్తుడు పేర్కొని, 
ఈ అభిప్రాయం అంగీకారయోగ్యం కాదన్నాడు - కారణం దివ్యాదిభేదాలు జాతి 

భేదాలేకాని అవస్తా భేదాలు కాకపోవటం. ఇంకా ఇట్టా చెప్పినాడు: ప్రజ్ఞుసామగగి 
లేకపోవటం చేత ముగ్రకు ధీరాదిభేదాలు ఉండవు; అట్టాగే అస్ట్రవిధావస్ట్రలు 
కూడా ' ఉండవు. కానీ, -ప్రావీమల . వ్రాతలనువట్టి, . ఇచ్చట 'నవోఢగ్రావ్యాం; 
అందుచేత ముగ్గావిషయంలో ఈభేదాలు ఉండవచ్చు. అట్లాగే “మానంికల 

_ వరకీయ పట్టకూడా ' ధీరాదిభేదాలు ఉండవచ్చు. 
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ప్రధాన నాయికా భేదాలను వట్టిక రూవంలో చూడవచ్చు: 
నాయిక 

సేయ వరకీయ (అన్య) సామాన్య (వేశ్య) 
వరకీయ ' (16) 

ముడ్జ =. మధ్య ప్రాఢ (=త్రగల) 
ధిర ధిరాధిర 

జ్యేష్ట _ కనిష్ట జ్యేష్ట  కనివ్య జ్యేష్ట కనిప 
(2 GO (4 (9 (94 (7) 

ధిర ఫిరాధిర అధీర 

స్ట కనిప జ్యేష్ట ' కనివృ జ్యేష్ట కనిష్ట 
(8) (O00) (10120 (3). 

_ పైవిభజవలో వరకీయ రెండేవిధాలుః' నాని భానుదత్తుడు పరకీయులో (క్రింది 

విధంగా 12 భేదాలు ఛెఫ్పినాడు: . 

_ పతోఢ (=వరకీయజఖవ్య) :  దీరాది భేదాలచేత, కృష్ణను భేదాలచేత 
3x2 =6 విధాలు, 

Spe హి జ్యేష్య-కనిష భేదాలచేత (త 
గ్ర భేదాలు. 

= ఇంక OR అజ్ఞాతయౌవన, 'జ్ఞాతయౌవన భాం “చేత ' రెండువిధాలు 
కాగా మొత్తం (13+1341-)26 భేదాలు. 

_ స్వీయా-వరకీయా. సొమాన్యలు అనే వర్గీకరణలో, వాతా | 

_ వరకీయకు ' బదులు bass (= =మారుమనువు చేసికొన్నది) అనే భేదం 
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గ్రహించివాడు. (రుద్రభట్టు దృష్టిలో ఈ పునర్చువు ముగ్గాతుల్యం). చారాయ 

ణుడు' “విధవిన్కు సువర్షనాభుడు వర్మివ్రాజికను ఘోటకముఖుడు వేశ్యావుత్రిని, 
(ప్రేష్యను (=దాసిని) కూడా నాయికలుగా (గ్రహించినారు. 

భోజుడు స్వీయాదులకు “వునర్బూ” భేదాన్ని కూడా చేర్చి, దీనిని ప్రధాన 
వర్గీకరళాగా పేర్కొన్నాడు. ఇందులో : 

వునర్భువు : నాతి నాలుగు 

విధాలు. . 

సామాన్య : ఊఢ-అనూఢ-న్వయంవర- స్వెరిణి- వేశ్యా భేదాలచేత అయిదు 
విధాలు. _ 

* వేశ్య : గణీక-విలాసివిరూపాజీవభేదాల చేత మువ్విధాలు. 

“కొందరు, కన్య (=అనూఢ)ను ప్రత్యేక భేదంగా చెప్పి, కాం మువ్వి 
ధాలన్నారు-సధవ, విధవ వునర్భువ్రు- 

కొందరు పరోఢ (=వరకీయ=అసతి) యందుకొన్ని భేదాలు చెప్పినారు. 

- గువ్త  భూత-భావి-వర్తమాన రతగోవనంవల్ల ఈమె మూడు విధాలు. 
= విద్యు : వాగ్విదత్త్ర్య క్రియావిదర్ర భేదాలచేత రెండు విధాలు: 

రక్షిత : తన ఉవవతి అనురాగం ఇతరులకు తెలిసినది; ముదిత-సాహసిక . 
మున్నగు భేదాలచేత లక్షిత పెక్కు విధాలు. కులట-(అనేకులయందు అనురాగం 

కలది). అనుశయాన (సంకేత భంగంనల్ల దుఃఖవడేది - ఈమె మూడు విధాలు). ' 
ముగ్గా విషయంలో కూడా కొందరు కొన్ని భేదాలు చెప్పినారు: నవోఢ 
(=అజ్ఞుతయౌమవ), విస్రబ్ధనవోఢ (=జ్ఞాత యౌవన), నివుణ (=స్వయందూతి). 

చం అమ్మ్యనిన్స నియమితమున్నగు భేదాలచేత పామాన్యకాడా అనేక 

jr మూడే అవస్థలు. ఉంటాయన్న దానిని సింగభూపాలుడిట్లా 
వివరించినాడు: వర్మస్త్రీ, తొలుత విరహోత్స_౦రిత అవృతుంది; ఏమ్మట స్వయంగా 

విటువి వద్రకుఫోయి. అభిసారిక అవుతుంది పంకేత స్థానమునకు. విటుడు 
రాకపోతే వివ్రలబ్ధ. అవుతుంది (రసు. 1-160-161). 

(ప్రావీనార్యానీన మతాలను జోడించి, శృంగారమంజరీకర్త ఇట్లా లై వివులవేచన 
చేసివాడు. (శృం.మం. వుటలు 3-15) : 
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1. స్వీయ = 

శృంగారరసాలంబన అయిన స్తీ నాయిక; ఆమె మూడు విధాలు - ౨ సయ, 

వరకీయ్మ సామాన్య. స్వీయ: తన భర్తయందు అనురక్త; యావజ్జీవమూ 

పతియందే అనురక్త; వతివ్రత. స్వ మూడువిధాలు - ముక్త, "మధ్య, 
(వగల్బ. 

ముగ్ర : వురుషవిశేషం తెలియనది ముగ్ర;ు ఈమె రెండువిధాలు - 
oo 

అజ్ఞాతయౌవన, (=స్వీయ యౌవనోత్పత్తి విశేషం తెలియనిది); జ్ఞాతయౌవన 
(= =స్వీయయౌవనోత్పత్తిని గుర్తించినది). 

జ్ఞాతయౌవన రెండు విధాలు : నవోఢ (=ంజ్ఞా-భయాలకులోనై న రతికలది); 
విప్రబ్రవవోఢ (వతిలాలనతో విశ్వాసం కలిగినది). 

మధ్య : లజ కామం సమానంగా కలది మధ్య; ఈమె రెండు విధాలు; 

'(వచ్చన్న మధ్య, ప్రకాశమధ్య. లజ్జా-కామములు సమానమని వతికిమూత్రమే 

తెలిసినది గ్రషృవ్నమధ్య లజ్ఞా- అనురాగాలు నమానములని చెలికత్తెలకు కూడా 

[గ్రగల్ఫ -: - మదనునిచేత జయింవబడిన లజ్జకలది వ్రగల్బ (=స్రాఢ); 

(ఈమె వతిని _పేమతో లాలించగలదు); వ్రగల్బ. రెండు విధాలు వ రతి 
_ప్రీతమతి (మరల మరల ' సంగమం. కోరేది); రత్యానంద వరవశ bess 
సంతుష్థ్రయై , వరవశం పొందేది). 

wis కోవసూచకంగా wads 

మధ్య అధీర : అన్యావదేశంగా పెతిమీద కోవం (ప్రకాశింవదే సెది. 

| మధ్యధీరాద్ధీర : న : కొంతవ్యంగ్యంగా, కాంత ప్రకాశంగా కోవం |ప్రకటించేది. 

ప్రగల్బృధిర : రతిని పర్షిారించ్ని. తన కోసం త్రకటించేది. 

fF em అధీర. = Be aera ద్వారా తన కోపం ప్రకటించేది. 

ఆర్థం గతిని. కానా తర్ణనాదులు--పీటి దౌ న్వారా తన 

ష్ 
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జ్వేన్ట * వతియొక్క (ప్రేమను అధికంగా పొందేది. 

కనిష్ట : వతియొక్క (ప్రేమను తక్కువ పొందేది. 

2. పరకీయ : 

వరవురుషానుర్తక్త వరకీయ : ఈమె రెండు విధాలు - కన్య, వరోఢ. 

కన్య : వివాహం కానిది; పితరులకు తెలియకుండా వరపురుషునియందు 

అనురాగం కలది. 

'వరోఢ : వివాహమైనది; కాని సరవురుషామరక్త. పరోఢ రెండు విధాలు 
- ఉద్భుద్దు ఉద్చోధిత. 

ఉద్యొధిత మూడు విధాలు :: ధీర, అధీర, ధీరాధీర. 

ఉద్భుద్దకూడా మూడు విధాలు : గువ్వ నివుల, లక్షీ త. 

గుత్త మూడు విధాలు : వృత్త మరతగోవన. (=జరిగిన సురతాన్ని డాచినది), 
వర్తిష్యమాణ (=జరుగబోయే) సురతగోవన, వృత్త-వర్తిష్యమాణ మరతగోవన. 

నివుణ మూడు విధాలు : వాక్ నివుణ, (క్రియానివుణ్క వతివంచనా 

లక్షేత రెండు విధాలు : |వ్రచ్చన్నలక్షిత, ప్రకాశలక్షిత. 

(గ్రకాశలక్షిత నాలుగు విధాలు : కులట్స ముదిత అనుశయాన, సాహసిక. 
అనుశయాొన మూడు విధాలు : విఘటిత సంకేత, అ ప్రాప్త అనా. . 

శంకిత “సంకేత జారగమన. 

ఇట్టా ముఖ్య-అవాంతర భేదాల మొత్తం ఇరవై అయిదు. . ప్రగల్బ యొక్క 
ధీరాదిభేదాలు వరకీయకు కూడా అవ్వయిస్తాయి. 

'ఉద్భ్బుద్ద : వాయక పొందర్యంచూచి, తానే అమరాగిణి అమే. 

నివ్లణ : జొరిణీవర్తనమందు చతుర; ఈమె స్వయందూతి కూడా అవుతుంది. 

వాజ్లీవుణ : మరతేచ్చను మాటల దారా జ్ఞాపకం చేసేది. E 

(క్రీయానివుణ : చేష్టలతా నురతేచ్చము జ్ఞావకం చేసేది. 
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వతివంచనా నివుణ : తన ప్రవర్తనను గుర్తించిన వతిని వంచించి, జార 

సంభోగం చేసేది. 

లక్షిత : తవ జారసంభోగం సఖులకు తెలిసినది. 

'(దోచ్చన్న లక్షిత : సఖులతో స్వబుద్దితో అలోచించి, పరపురుషానురాగం 
సాధించుకొనేది. 

(వకాశలక్షత : కటాక్షాది. చేష్టలతో లోకానికి స్టుటంగా తెలిసిన 
వరవురుషానురాగం కలది. 

కులట : జారకులమందు తిరిగేది. 

ముదిత : ఇష్టం ప్రాప్తించినందువల్ల  హర్షంపొంబేది. 

అనుశయాన : సంకేతం లభించకపోవటం వల్ల వ్యాకులవడేది. ' 

విఘటిత్ నంకేత : లభించిన సంకేతం విఘటితంకావటం వల్ల ఖిన్నురాలు 

అయ్యేది. 

'అప్రొవ్హ భావి నంకేత : నంకేత ప్రాప్తి విషయంలో సందేహం కలది. 

శంకిత నంకేత. జారగమన : సంకేత '.స్టలావికి ఉవవతి రాడేమో అని 

శంకించేది. 

ఫావాసీక : సాహసంతో జారనంభోగం చేసేది. 

శె. పామావ్య : 

వివాహం కొనిది ధనంకోసం 'అవేకప్పురుష సంభోగంచేసేది' సామాన్య; 
ఈమె అయిదు విధాలు- “'కతాత; జనవ్యధీవ, నియమిత, క్షప్తానురాగ, 

కల్సితానురాగ. . 

 న్యతంత్ర: స్వచ్చంద విహారిణి. 

 ఉనన్యధీన : తల్లిచాటుది (తల్లి ఆజ్ఞను దాటలేనిది). 

. చియమిత : ఒక్కవి ఆశ్రయంలో ఉన్నది. 

పరాగ pas అనురాగం కలది. ఈమెవట్ల ధీరాది భేదాలు. 
ఉంటాయిం. 

-క్పితామరాగ : విత్తంకోనం అనురాగాన్ని నటించేది. 
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3, సీ ఇయాదినాయికలు అ 

1. సేయ : 

మానం : సంపత్కాలే వివత్కాలే యా
 న ముంచతి వల్లిభమ్ | 

కిలార్డవ భఇుతోపేతా సా ప్వీయౌ కథితా బుధిః [1 

సాచ స్వీయౌ (తేథా ముగ్గా-మధ్యా-(ప్రొఢేతి 
కథ్యతే | 

" 
-(ర.ను. 1-95-96) 

అర్హం వ సంపత్, కాలే వివత్ కాలే =నంవదడన్న సమయంలో (నేకాక్క; 

ఆవద నరిభవించినన్ప్రాడు (కూడా); యా వల్లభం న ముంచతి =ఎవతె 

(వీ చ్ర్ర) భర్తను విడనాడద్యో; ఢీల-ఆర్హవ-గుణ-ఉ వేత్రా=మంచిశిలం,
 

ఆర్హవం (=బుజున్వుభావం, చక్కదనం), నద్గుణాలు కలిగి ఉంటుందో; సొ, " 

స్వీయొ బుధైః కథితా _ఆమె (=ఆనాయిక), స్వీయ (అని) వండితుల 

చేత్క చెప్పబడినది. 

సా(చ)=ఆ ప్రీ; ముగ్జామధ్యా-ట్రాఢౌ (=[వ్రగల్భా), ఇతి 'తేథా, 

క్రథ్యతే-ముగ్ర, మధ్య, ప్రౌఢ, అని మూడు విధాలుగా చెప్పబడుతున్నది. 

తాత్పర్యం వీ త్రీ మంచిశీలం, ఆర్హవం, నద్గుణాలు కలిగినదె, నంనత్ 

కాలంలోనే కాక, వివజ్ కాలంలో కూడా భర్తను విడవాడదో, ఆమె, “స్వీయ. 

(నాయిక) అవుతుంది. స్వీయ మూడు విధాలు - ముక్త (నవవధువు), 

మధ్య (వడిమియౌవనంలో ఉన్నది), ప్రొఢ (=-ఆరితేరినది). 

చీక = సమాన. కులశీలములు కలదై, వహ్మిసాక్షీకంగా (వేద-శాప్రామ 

సారంగా) పాణిగ్రహణం చేయబడిన వాయిక ధర్మపత్ని లేదా స్వీయ అవుతు౭దె | 

అని భావ. “శీలం అనగా నవ్వభావం; సద్వృత్తం అని అమరకోశార్థం.. 

దరూ. విర్వవవంలోవి “శిళార్టపోయుక్ ” “ధనికుడు “శీలం(డానువృత్తం) 

కలది; పతిత, అకుటిల లజ్ఞానత్సి -ఆశర్స) ఉవచారవివుల అయిన 
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ఉదా : కిం తాతేన నరేంద్ర శేఖరఖాలీఢాగ్రపాదేన మే 
కిం వా మే శ్వశురేణ క లాం స 

తే దేశా గిరయశ్చ తే వనమహీపైవచ మే వల్లభా 
కౌనల్యాతవయస్య యత్ర చరణౌ "వందే నందామి చ ॥ 

-(ర.ను.1-95) 

-- (భర్తతో వనగమనమునకు సిద్దవడిన సీత) రారాజుల కిరీట' కోటులచేత 
న్సృశింవేబడిన పొదా[గ్రాలుకల నాతండి వలన ఏమి (వయోజనం? ఇంద్రుని, 

మహాసింహానన మధిష్మించిన మామగారి వల్ల ఏమివని? కౌసల్యాతనయుడు 

ఎచ్చ ముచ్చట నడయాడుతాడో ఆదేశాలు, ఆగిరులు ఆ వనవృక్షాలు - అవేనాకు 
ప్రియం; ఆ శ్రీరామచంద్రుని పాదాలకు ప్రణమిల్లుతూ నేను ఆనందిస్తాను. 

టీక : భరతముని చెప్పిన వ్రథమ-ద్వితియ-తృతీయ యౌనవ భేదాలకు 
[క్రమధిగా ముగ్గా- మధ్యా-ప్రొాఢాభేదాలు అవ్వయిస్తాయి. 

(1) మ్ల (స్వీయ నాయికా భేదం) : 
మూలం": ముగ్గా నవవయః ' కానా రతౌ వానా మృదుః కృధి || 

యతతే రతచేష్టాయాం గూఢం లజ్ఞామనోహరా ! 
_కృతాపరాధే దయితే వీక్షతే రుదతీ సతీ 1 
మనన వ న మ న సా | 

-(ర.ను. 1.96-98) 

అర్థం  నననవయ్య- కామా=నవవయన్సు baad (కొత్త 
వలను కలది; రతౌ .వామ్కా [క్రుధ్తి వృదుజరత్యిక్రియయందు, వివరీతంగా 
ఉండేది లేదా స్వాతంత్ర్యం నహించనిది, కోవంవచ్చినవుడు (కూడా) మృదు 
వుగా ఉండేది? రతిచేస్థాన్సు గూఢం,: యతతే, లజ్జా మనోహరా=రతి చేష్ట 
లయంద్యు గూఢంగా, . ప్రవర్తించేది, సీగ్గుతో, మవోవారంగా కన్వు క్లేది; 

దయుతే, కృతావరాథే,. నీక్షత్తే రుదత్సీ సకీ=భిర్త, అవరాధం చేసినవ్పటిక్తీ 
ఊరక చూన్తూతండేది లేడా రోదించేది; అభయం, వౌ వ్రీయం, వా, 
కించిత్, అస్కీ వ్య భాన్నతే =అహిత్వం కావ్కీ హితం కానీ, కొంచెంకూడా, 
నలుకనిది - (ఇట్ట స్త్ర) ముడ్జాముడ్డా (నాయిక అవుతుంది). . 

తాత్పర్యం: నవ్రవయమ్సులో ఉన్నది. (పాఠాంతర-నవవధూజ= క్రొత్తగా 
నెండ్ల అనను క్రొత్తగా వలవు .కకెగినది, hose స్వాతంత్ర్యం 
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వహించనిది, రత్మిక్రీడలందు గూఢంగా (వ్రవర్తించేది, కోనంవచ్చినవ్రుడు కూడా 

మెత్తగా ఉండేది, నిగ్గుతో మనోవారంగా కన స్టైది భర్త అవరాధం చేసిన 

వడు కూడా వీడున్తూ, ఊరక ఉండటమే తప్ప ప్రీయంకానీ అప్రీయం కాని 

కొంచెం కూడా చెవ్పనిది ముగ్లానాయిక అవుతుంది, 

"టీక : “నవవయః కామా రతి వామ్కా మృదుఃక్రుధి”. - అని ధనం 
జయుడు (ధ.రూ.11.16). “లజ్జచేత మన్మథ భావాన్ని అణచుకొ నేది” 

అని విద్యానాథుడు; “శీల-ఆర్టవాలుకలది, రహస్య సంభోగం ఇచ్చగించేది” అని 

శారదాతనయుడు; “క్రొత్త క్రొత్త నగలయందు కోరికకలది” అని భానుదత్తుడు-- 

అధికంగా చెప్పినారు. ఇంకముగ్జా నాయికల కన్యల .- అనురాగాన్ని. ఇంగితాన్ని 

ఇట్లా వర్షించినాడు విశ్వనాథుడు (నూ. 155-132): అనురాగిణియగు 

బాల-పీయుడు తనను చూస్తే సిగ్గువడుతుంది., అతనిని ఎప్పుడూ నమ్ము 

ఖంలో చూడదు; చాటునుండి లేదా అతడు సంచరిస్తున్నప్పుడు, లేదా అతడు 

తనను దాటిముందుకు వఏగినవుడు ' ఆతనిని చూస్తుంది. (ప్రియుడు వలుమౌరు 

అడిగినప్పటికీ ప్రాయికంగా, మెల్ల మెల్లగా, తలవాల్చి, గద్గదంతో, క్రిందుచూస్తూ, 

ప్రియంగా, ఇంచుక పలుకుతుంది. అన్యులు అతని కథను చెప్పకొంటున్నవ్పుడు, 

తాను వేరొకచోట చూస్తూ సావధానంగా వింటుంది, 

“అంకురిత యౌవన ఘుగ్ష” -అవి శసమంజరికారుడు చెన్పగా దానిని 

అంగీకరించక “పురుష  విశేష-అవభిజ్ఞి ముగ్ధ ఆని నిర్వచించి, జ్ఞాతయౌవన, 
తయౌవన అనే ముగా భేదాలను, జ్ఞాతయౌవనలోని నవోఢ, విస్రబ్బనవోఢా 

భేదాలను - అంగీకరించినాఢడు శృంగారమంజరీకారుడు. 

, _శ్ఞాతయోనన : స్వీయయోవనోత్నత్తిని ఎరిినరి. 
నం 
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 జాసీమహే నవవధూ రథ తన్య వళ్యా 
యః పారదం స్టిరయితుం క్షమతే కరేణ |! 

-(ర.మం. 7) 

- చేయి వట్టుకొన్నవుడు, పాన్సుమీద ఉంచినవుడు, కౌగలించు కొన్నప్పుడు 

కూడా (గది నుంచి) వెలువలికి పోవుటకే ఆమె (ప్రయత్నిస్తున్నది. పాదరసాన్ని 
కదలకుండ వేట్లుకొనే నేర్పుకలవాడే నవవధువును వశం చేనుకొనగల సమర్థ్హుడని 

తలంచుచున్నాము. 

(2) మధ్య (స్వీయ నాయికా భేదం) : 
మూలం : సమానలజ్ఞామదనా ప్రోద్య త్తారుణ్య శాలినీ 11 

మధ్యా కామయతే కాంతం మోహాంత పురతక్షనూః 
మధ్యా. తేధౌ మానవృత్యా ete [1 

-(ర.ను.1-98-99) : 

అరం ఏ నమాన లజ్ఞామదనా. =సీగ్లు కామం నమంగో. ఉన్నది" 

పోద్యత్- తారుణ్య శాలిని =వృద్దిపాందిన యౌవనం కలది] కొంతం కావు 

యతే=కాంతుని నన్నిధిని నిత్యంకోరుకోనేది; మోహోంత నురతక్ష నా= తనకు 
_ పారవశ్యం కలిగే నర ం౦తం నురతాన్ని నపొంచేది (s పాఠాంతరం- మోహోంతే 

నురతక్షమా= తనకు వారవశ ౧0 కలిగిన. తరువాత కూడా. మరతాన్ని నహిం. 

చేది); మధ్యా=మధ్యా (నాయిక అవుతుంది). 
' మానవుత్వొ= “మానం” అ నే కోన వా (పారం చేత; ధీర-అధీరా ఉభయా 

త్మి కా=ఛిర, ఆధీర్క థీరాధీర అనే భేదాలు కొలది; మధ్యా, గ్రోలాామధ్యా 

నాయిక, మూడుఎధాలు. జం లో 

ణీ 

తాత్పర్యం : లబ్ద అ నిమానోంగా కలది, విబంభిలచిన యౌవనం 

కలది కాంతుని నన్ని ధిని నిత్యం కోరుకొనేది - తనకు పారవశ్యం కలిగే 
వర్వంతం నురతాన్ని నహించేది. - మధ్యానాయిక అభ్రుతుంది, “మానం” అనే 

కోవ వ్యాపోరం వల్ల మధ్యా సోయిక మూడు శ ధీర, అర ధీరాధీర. 

టీక: స్వీయాభేదం. ఇరుడు... మధ్యా. నాయికకు, ప్రయావరాధం వల్ల 
మువ్విధాలుగా “మావంి "కలుగుతుంది - లఘుమానం,' మథ్యమానం, గురుమానం. 

మౌనంతో ఉన్న వాయిక మువ్విభాోలుగొ ప్రియుని నిందిస్తుంది - అంటే 
అమె మూడువిధాలుగా ఉండవచ్చు; ధిర అధీర, ధిరాధిర. 
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సాత్త (కాభినయం 

“అతివిశ్వాసం. వల్ల ముధ్ధ్యాశాయినః అతిది ప్రబ్దననోక = 

. అవుతుంది అని చెప్పిన రవేమంజురిభానాన్ని" వృట్థారడకుకారుడ
ంీ కరించ 

Grn వ్రకాశమధ్య అనే రు తాను చేరే చెప్పినాడు. 
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(రసమంజరి-9) 

, నిచ్రిస్తే ప్రియావనం , చూడటిం..
 , కుట్లుధదు. - (ఇది అన్ను కాగం), 

కాలిక ఉయు
డువట్టుకుంటాడ్న (ఇది సిక్టు- ఇట్లా - . ఆలోనిమ్లా 

జమున . త 'పాద్రమావలేక. వ్యాకఆాతడ
డున్నరి: .. ను 

స 

. క పై 
వ. ష్ష్. న లలన 

ల్లో గా ప. 
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 క 
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అర్థం ౩ నంవ్రూార్థ యౌవన-ఉన్మ తా తా=నిండుయొవనంతో' మదించినది; 
డూఢమన్మ థా=మన్మ భ వ్యాపార పొరంగత్స రతి కేలీష్కు, దయిత-అం గేవిలీన- 
వీవు యతతే=రతి కేతులందు, నాయకుని శరీరంలో అలీన మెపోయిన దానివలె 
(వ్రవర్తించేద్వి రతి (్రారంభమ్యాతేణ, ఆనందమూార్న నాం గచ్చత్= రతిక్రీడ 
ఆరంభంలోనే ఆనందంతో వరవశత ప్రేం లకి (గలా = (న గయా } ధ్రగల్ళా 
(1 నాయిక అవుతుంది /. 

మానవుత్త్రా ధీరాదిభేదతః, ప్రగల్గా ) ఆప్క (తేథా=*మానం” చేత ధీరా 
అధీర-ధీరాధీర అనే భేదాలవల్ల 5 (బెగల్భానాయికి, కాడా 1 చయుధ్యానాయిత్ 
వలె, మూడేసీదిధాలు. న 

తీ. 

'తాత్సర్యం : వ నంవూర్హ యౌవనంతో మదించినది, మన్మథ వ్యాపార 
పారంగతురాలు, (ప్రయున "శరీరంలో ల్ో మెపోయినదా అన్నట్టుగా రతిక్రీడ 
లలో వ్రవర్తించేది, రతి ప్రారంభంలోనే ఆనందవరవశ (= అచేతన లే అగునది 
క్వీయావ్రాల్ళా (= ప్రారా) నాయిక అవుతుంది. 

నీయామధా నాయి కవ లె సోయా men కూడా. మూానవ్చత్తి 
చేత: మూడేనీవిధాలు- లముమాన, , చుధ్యమాన్స గురుమాను దీర అధీత, 
ధీరాధీర.. లే 

తేక: వ్మరాంధయ్యు ౫ గాఢయౌవనయు, సమస్తరత కోవిదయు, భావోన్న 
తయు,' స్యాల్బవీడయు, ' 'అక్రొంత నాయకయు “ద్రగల్బ' అనబడుతురది అని 
క్. (ళన. 102 సూ.). 

rant + 

రత గల్ఫ్కు సిస్టుల యుందలి శోకం ( కాంతే తల్న ముపాగతే... 
అల్బద్రీడకు అమరుశతక మందలి 65వ "శ్లోకం (క Ay త్తాంబూలాక్తః.. .) 

ఉత్గాహ్లారణల్లు, _, re 
జ క సాం ను కలావకోనిద' వ్రగల్బ”.. అవి నే 

చెస్ట్రైద తనివి . చే, కారుడ్లు? త్రోపివుచ్చినాణు;.' కియా-పోమాన్యలు' 
es చెప్ప ఉదాహరణలు .ఇచ్చి సాడు: 

దవవీజీతెవిట్లీ ర్చ -(పముదనునిచేత్ జయిరివబడెన 'ల్రష్టకలద): 
భకర నా rea పిపి జ. క rr స స 

న ఎ నేది. స్వ Ho) జే వ షా న్ <7, రతా వరద్రవేర్తన్లూ FE x 

me అధ ఖై ను by జు. న గ స్త a Fs గ్గే 

as Sh శీ | ఉండ ఎకధ సజు 
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రతి(ప్రతిమతి = మరల మరల పతి సంగమం కోరేది. 

రత్వానంద వరవళ : సంగమ 'సంతుష్ట్రయై, ఆనంద పరవశ అయ్యేది. 

2. పరకీయ : 
మూలం : "వరానురాగ వ్యాఫొరగోపనే దత్తమాననా. | 

పరకీయేతి సా '్రోక్తా భరతాగమవేదిభిః 1 

సా చాపి ది (విధా కన్యా వరోఢా చేతి చేదతః | 

| -(ర.ను,1-107-08) 
~~ 

. అర్హం ౩ (యా); వధఅనురాగ వ్యాపార గోవనే= (ఎవతె) వరవురుముని 

తోడి తన అనురాగ వ్యాపొరాన్ని కప్పివుచ్చటుంలో (=వరవరువుని తోడి తన 

(వేను కలాపొలను రహస్యంగా ఉంచుకొనటంలో); దత్తమానసా=ఇవ్హ్షబడిన 

(=నిమగ్న మైన) మనస్సుకలది అవుతుందో; స్కా వరకీయా, ఇతి -భరతోగ 

మవేదిభి (ప్రోక్తా=ఆమె, వరకీయ, అని భరత వేద వేత్తలచేత్క చెన్సబడినది. 

సాగ చ/=ఆమె (= వరకీయా నాయిక i కనా పర-ఊరఢ్యా ఇత్ర 

ది(విధా, పరికీర్తి ా =కన్య (=అనూఢ=అవివాహిత)), 'వరోఢ (=నరుని వివా 

వామాడినది=వరభార్య), అని రెండు విధాలుగా చెన్సబడింది. 

తాత్సర్యం ఏ వరవురువునితోడి తన ( వేమకలాపాలను .రహస్యంగా ఉంచు 

కొనేది వరకీయ . నాయిక అవుతుంది. ఈ నరకీయ, రెండు విథాలు-1., కన్య 

(అవివాహిత= అనూఢ=దినావాంకానిది ), 2. వరోఢ(=వరునిభార్యడ= వివాహాం 

టీక : 'కన్యి అంశ వివాహంకానిది; అంటే నాయకునకు అందు బాటులో 

లేనిది అని అర్హం. కన్యగా ఉన్న. పార్వతిని ఇందుకు. .ఉదాహారణగా ఇచ్చినాడు 

సింగభూపాలుడు; అందుచేత, నిజానికీ, కవ్య . వరకీయ. .కాదు, . కానీ కన్య, 

కులాచారాన్ని అతి(క్రమించినవ్పుడు మాత్రమే, వరకీయ. - అవుతుంది... కన్య, 

నాటకొదులందు |వ్రధానంగానూ, అవధానంగానా కూడా ఉంటుంది; మాలతిమా 

ధవనుందలి మాలతి, మదయంతికలు (క్రమంగా, ఇందుకు ఉదాహరణములన్నాడు. 

సింగభూపాలుడు. పరోఢను ఎన్నడును |వ్రధానరసనాయికను' చేయి డక్. కన్యను 

కని ఇచ్యానుసారంగ్యా ప్రధాన రననాయికను లేదా అత్రధానరననోరః 

శ్ జ = 
1 జ! hyd 7 

J 
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వివాహిత భర్తయొక్క అధీనంలో ఉంటే, కన్య తలిదండ్రుల అధీనంలో 
ఉంటుంది. శృంగారమంజరీకారుని [ప్రకారం వరవురుషానురక్తికలిగి ఉంచేనే 
ఆమెను వరకీయ అనవచ్చు; అది రహస్యంగా ఉంచుకొనటం తరువాతి విషయం. 

“గుప్త, విదగ్ర, లక్షిత, కులట్క అనుశయాన, ముదిత ప్రభృతులు పర 

కీయయందే. అంతర్చవిస్తారు” అంటూవారిని సోదాహరణంగా వివరించినాడు 

రసమంజరీకారుడు భానుదత్తుడు. 

పరకీయా ట్ ఫ్. 

(1) కన్య : 
మూలం : (తత) కన్యా తృనూఢా స్యాత్ సలజ్ఞా పిత్సవాలితా |! 

సథీ కేలిషు విప్రబ్దా ప్రియే ముగ్గా గుణాని (తా | 
-(ర.ను. 1-108-9) 

అర్థం : pra ) సలజ్ఞ్రా వత్పవాలితా = ఆనివాహితృ లజ్ఞావతి, ఏీత్సపా 

లలో (తండ్రినండక్షణలో ఉన్నది); నఖీ కేలివు వినబ్బా, (ప్రియే. ముగా గుణా 

శ ) (తా= చెలుల తోడి ఆటలందు మక్కువ కలది, నా సాధారణంగా) [వేమ ఇష 

యంలో ముగ్జా నాయికయొక్ళ_ గుణాలుకలది; కన్వా (తు), స్యాత్ = త్ 

ఆవుతుంది. 

తాత్పర్యం ౩ అవివాహిత లజ్జావతి, న thie నఖీకలీరత్మ (వ్రియుని 
వట్లు ముగ్గాగుణాబి (త అయినది “కన్య? (“యువతి కూడా అయి ఉండాలని 

భా ర్వ). 
' ఉదా: 

తాం నారదః కామచూః కదాచిత్, కస్వాం కిల (వేక్య పీతుః నమీచే | 

అ on (వేమ్డూ శరీరార్హవారా వారన |! 

టు ప at _ -[కు.నం.1-50) 

- స్తేచ్చా నంచారియగు నారదుడ్ డొ కన్తడు కన్వాయగు పొర్తజొని తండి 
 యగుంహోమనంతునే: ' యొద్దచూస్సీ ఆమె శివునికి మీనా కపత్తి కాగలదని అను 
hand ఆతి శరీరంలో. వగపాలు: కొగలదవి యు 

RE చ వేయతులోకూన ఉదాహరణలో “శాన “వరవురుషోనుకక్తి ' వ్రసక్తి. 

Fa జా 
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(2) వరోఢ : 
మూలం : ఫరోఢా తు వరేణోఢా ప్యవ్యసంభోగలాలసా || 

లక్రా క్షుద్ర gon సా సప్తశత్యాదికే బుధైః 
-(ర.సు. 1-110-11) 

అర్థం : (ప్రయేణ, ఊఢా=ా Cee = ( వేమించినవాని ) చేత, వెండి 
ఆడబడినది (అయినప్పటికీ); అన్ఫ్యనంభి రోగలాలసా= వరవురువ నంభోగమందు 
ఆనక్తి కలది; నరోఢా(తు)=వరోఢా (నాయిక అవుతుంది); స్కా నవ్త శతి- 
ఆదికే, క్ష్షద (పబంధే, బుధః లక్ష్మా ఆ మె(=వరోఢా నాయిక), గాథా) 
నవ్త శతిమున్న గు, క్షద్ర(=చా చాటు స్సు (్రబంధములందు బుధులచేత చూడదగి 
ట్ 

[ mp. [| 

౬. తొత్నర్యం ః తనను (వేమించిన వౌనిచేత వెండి ఆడబడినన్సటేక్కీ తాను 
శ్రమించిన చరవతువునితోడ్ నరబ్లోగమందు ఆనక్తి కలది వోర్ అవుతుంది. 
రకు న స! & క్షదాహారణలు } 7 గాథానవ్త శతివంటో చాటు ప్రబంధము కశ జే గో 

తోను న పే tod Ua Er ఒక్ 
ల మ్న్ యా పనా 

ష్ ఆ 
el 

we 
+ 

is డా గ్ యా శ జ) fi Re లే మం చ, చ గీ య్ es et wr సల రీ Mp ఎ పాలో ఖో త 

నం విషయంలో. “నివుతాగృహకృత్యేషు, భర్త్శృచిక్తామవ్రత్తినీ” 
అని, అధికంగా చెప్పేవాడు. భరతరన |వకరణకర్త. అంకే ఫో త్యములందు 
క pe ను ఆమ పసంంటో.-వకపకి ' "అ . కాగా, 
భక్ రీఆానుకం సకపటరో ) ఉమా పర ముడోద్దటోో స ర 
నా సం పరకీయా భేదాలను . గలాయంహాడిట్లా వివరింధిసాడు: ఆ 

రుష్టామర్ల * 6ర్రెట్ర 
| గ్ వ ల్ క్ క్త రస ప రన గ (జూడు “రర et క గో దాన 

ఖ్ కన్యక ైఆశేరిజీత stra దశావడక శక్ దూవదడ 
)గే- 1 వశోకో = వరిణీత్స కాని వరవురుషామరాగిణి. ఈమె రెండు విధాలు - 
కచ్వుత్రు ల్పోధికు, (.: రహడికొి దద న Astro గాట్ = 
అ నజ త్యోథిత్తంక పనో అపైుంకోం Sean pega 

అమరాగవతివ ఈము? మూయ. oa థిరాశిరంగార... 
(గా వ్యాయుక యొక్క దీర్రార్ది భేదాల వర్ధన క్ష వట్ట క్టగాడ్డా ఇకక పయ. 

ఉద్చుద్ద : 'వాయక sige, ard ముష్టురారై వేలో: కన్హత్రాగం 
కలది. ఈమె అ ల ౬ టు ఇషత, -. 
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_ గుప్త : న్వకార్య గోవనకీల. ఈమె మూడుదిధాలు - వృత్త నురతగోపన 
(= = జరిగిపోయిన నురతాన్ని డాచేది), కక్షన్యమా ల సురతగోవన (=జరగబోయే - 
సురతాన్ని , దాచేది), వృత్తవర్తిష్యమాణ మరతగేషవ (జరిగిన, జరగబోయే 
సురతాన్ని దాచేది). 

నివుణ : జారిణీవర్తనమందు చతుర. ఈమె స్వయందూతి కూడా 
అవుతుంది. నివుణ మూడు విధాలు - వాజ్మివుణ, |క్రియానిపుణ, వతివంచనా 
నివుణ. వాక్ చాతుత్యంతో సురతేచ్చను తెలిపేది వాజ్మివుణ. చేష్టలడా (రా 
సురతేచ్చను తెలిపేది. క్రియానివుణ. వతికంటబడినవ్పటికీ ఆతనిని వంచించి 
జారసంభోగంచేసేది వతివంచనా నివుణ. ఇందుకు ఒక ఉదాహరణ: 

“అమ్మ! తేలుగుబ్ల్బి నని చేతులు వీచు 
చిన్నదాన్ని బట్ట PR జాణ 

అదిగో! మగని కనులయొదుటసే కొంచుబో 
యెదరు జొరవె వైద్యు ' నిల్లుచేర. = -(గాన.శ.11-37) 

లక్షిత : తన జారసంభోగం' సఖులకు తెలిసినది. ఈమె రెంసునిధోలు - 

ప్రచ్చన్న - లక్షిత. ప్రకాశలక్షిత. 
- వ్రచ్చన్నలక్షిత : సఖులు స్వబుద్దితో ఆలోచించి, ఆయాచిహ్నాలవల్ల ఆమె 

జారసంభోగం - గృుర్తించితే, ఆమె వ్రచ్చన్నలక్షిత్వ బ్రవ్హుచ్చుంది.. ౦౫ 
wat wa)” స్యా 

ప్రకాశలక్షిత : కటాక్షాది చేష్టలవల్ల ఆమె యొక్క జారానురాక్రర్థ లోకానికే 
తెలిసినది. శక్లమె నాలుగు విధాలు - జొ ;, ముదిత, అమశయావ, 
పాహాసిక. క Wu. " యీ జ్ర | 

ఏమ ల సద RE 

కుళటూ... శః 'కాఘలుందు వే వ్వ తకం. 
మదత?) : ఇష్ట్రప్రాప్తివల్ల హర్టంపాంచేది. 

అనుశయాన వ సంకేత. ప్రాప్తిలేక పోవటంచేత చ్యాకులవడేది. ఈమె 
సక రేట్య 'పయ్రేత్య ,సారొప్తభాదినంకేత, శంకితసంకేతజారగమన. న ఇ 

స GRE: i nad) 

- lee న 

గల! 'ఎజిపండ్ FE Ss ట్ట టై 
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మూలం : 1) భర్తా విశ్వసితేఒవ్యమాయతి మనోజ్నిఘః సపత్నీజనః 
శశూ రింగిత దైవతం నయనయో రీహాలిహో యాతరః | 

_ తన్లూరాదయమంజరీ? కిమమునా దృగ్బంగి పాతేన తే 
వైద్యో రచనా ప్రవంచరసిక! వ్యర్షోఒయ ముత్ర (శ్రమః || 

-(ర.ను.1-110) 

- నిట్లూర్చినను భర్త (=అన్నం, ఆచ్చాదనం ఇచ్చేవాడు) అనుచూన 

పడతాడు; సవతులు మనస్సును వ ఏగల్టగలరు; అత్త ఇంగితాన్ని (గ్రహాంవగలదు. 

తోడికోడండ్రు చూవులమనువట్టి నాఆశయం గ్రహింవగలరు. కావున, వైద్యగ్ట్యమున . 
నేర్పుగల ఓ రసికూడా! పీకు నమస్కారం. నీ చూవులు నాపై ప్రసరించకు. 

తా ఇచ్చట వ్యర్ధం. | 

ఫ్ర) అత్త పడినదింట మత్తెక్కి; పతి యెందొ 
పోయినాడు; కుక్కపోతు సచ్చె; 

_ ప్రత్తిచేను విఖుగయబడమే"సె నెనుబోతు; 

దీని నతని కెవరు తెలువువారు? 

-{m.s.m-49) 

- “*బంటనేను ఒంటిగా ఉన్నాను, అడ్డంకులు లేవు, రావచ్చును” అనేధ ని 

ఫొంచివింటున్న ఉపవతికి కటక “వరోఢ చెప్పినమాటలు! 

శి పాన్లాన్య : 

మూలం : _పాధారణస్రీ, గణీకా కలా(ప్రాగల్న్య ధార ర షాయుక్ [| 

_ ఛన్నకామ సుఖార్జాజ్ఞ స స్వతం(త్రాహంయు షండకాన్ | 

రక్తేవ రంజయే దాధ్యా న్నిస్వాన్యాత్రా వివాసయేత్ || 

పై -(ద.రూ. 11-21-22) 

0; కాప క్ = కళలు. (వగల్బత ధూర్తత- నీటితో 
తా గణీక్కా సాధా =గణీకయే సాధారణ స్త్రీ, (=సామాన్యనా 
యిక) ఛన్నకామ-నుఖొర్ద-అజ్ఞ- న్వతం[త అవంయు-వండకాన్ = ఛన్న కా 

_ ముకులు(=| వయాన లేకుండ ధనం లభించినవార్సు లేదా నుఖాన్ని కోరే 
వారు), Sr వ్యతంతులు(=నిరంకుశులు); అనౌొంయు.. 

వులు(= అవాంకారులు); షండకులు లేదా వండకులు (నవుంనకులు);, 
ఆఢ్యాన్, రక్తా-దీన, రంజయేల్ = (వీరు) బాగా ధనవంతులయిత్తే అనురక్త 
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వలెనే రంజింనబేస్తుంది; ని౭సా (న్, మాత్రా, వివానయేత్= వారు విరను 
లయినన్సండు, తల్లిదా రా, వెడలగొట్టుళలాంది. 

తాత్పర్యం : కలాకారిణ్స్ (వగల్బ, ధూర్తురాలు అయిన గణీకయే 
నామాన్వా నాయిక. ఛన్నకాముకులు, నుఖార్జుల్కు అజ్ఞుల్కు న్వంతం(తులు, 

అవా: కారులు నవ్చుంనకులూవీరు ధనొథ్యులయిత్తే కేవలం అనురక్తవలౌనే 
వారిని రంజింవజేస్తుంది. కొన్కి వారు నిక్దనులయితే వారిని వెంటనే తల్లి 

తెలు 
డ్ ei సాంచి, 

టో 

టీక: గణంి అంశఖే సమూహం; జనసమూహం. పతిగా కలది గణికి. 
నాటకాదులందు 3న్యవురుఘుడు లేదా రాజునాయకుడుగా ఉంటాడు; అందు" 
గణిక |[వ్రధాననాయికకారాదు. - ప్రకరణమందు రక్త అయిన గణిక వాయిక 

కావచ్చు. లటకమేశకాది |ప్రహసనములందు విరక్త అయిన గణిక నాయిక 
కావచ్చు (ద.రూ.11-23). భరతరసప్రకరణంలో సామాన్య వివరణ మరికొంత 
విపులంగా ఉన్నది: 

మూలం : సామాన్యా సై సవ పణకా కలా * 'ప్రానల్బ్య ఛార్హ్యయుక్ 

విత్తమాత్రాశయా లోకే వురుషే ష్యనురాగిణీ 11 
.ఏతప్యా వానురాగస్వ్యాత్ నుణవత్యసినాయకే 

ఛన్నకామాన్ రతార్హజ్ఞాన్ బాలపాషండ షండకాన్ 11 

రశ్తేవ రంజయే న్నిత్యం నిఃస్వా నాశు వివాసయేత్ | 

తస్యా దౌత్య ము నీ గుణా స్తదువయోగివః 1 

-(భ ర.వ్ర-34-36) 

అరం te పాల యక్ =కళలలో (నృత్య-సంగీతాదు 
లందు)” ప్రావీణ్యం కలది, ధూర్త త్తం కలది; లోక్కే వురుచేషు, విత్తమ్యాత్రా- 
ఆశయ్య, అనురాగీణ్- లోకంతో, ' వ్రురుషులనట్లు, ధనాశచేతన్నే అనురాగం 
చూ వేది; గ౭కేకా= చేళ్వ (అవుతుందీ); సా-వీవ, ప ean 
గణీక్సయే, పామాత్య (అనబజీం.- జి). 

నాయకే గుణవతి-అఫ్= నాయకుడు, గుణవంతుడు. _అయిథవ్భృటికీ; 
వీతప్యా అనురాగ ను కాకపోత్సే' ఆమెకు, ' అనురాగం, 

' న్ 8 
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చన్ను యాతే రత-అర్ర-అజ్జాన్, బాల-పావ ండ-వండ కకా,్ = ఇన్న కాము 

కులు (=రవాన్యంగా కామం తీర్చుకొనే వారు =్రోతియులు) (సాఠాం 
ఊఈరం-భగ్న కామాన్ =భగ్న [వేమికులు),) రతికోనమే వచ్చేవారు అజ్ఞులు 
(-మూధులు పాఠాంతరం- బుతార్తజ్ఞాన్=కవటం తెలియనివారు, 
బాలురు పొషండులు (=పావం ండవతస్తులు= = వేదబావ్యూలు, .నవుంన 
కులు-(వీరు ధననంతులయితే); నిత్యం, రక్రా-వివ, రంజయేత్ = ఎల్లపుడూ 
అనురాగం కలదానివలెనే రంజింనజేస్తుంది; నిసా (నా ఆశువివానయేత్ = :( కొని, 
వారే) నిర్హనులయితే వెంటనే విన్తిన్తుంది (పాఠాంతరం-నిః స్వాన్మా త్రా 
వివానయేల్= =తల్తి ద్వారా వెడల గొట్టుతుంది); దౌత్య (వబ్బుతయణ= దౌత్యం 

 (పొరాంతరర-ధౌర్త ర్త = ధూర్త ర్తత్త (౦) మున్నగునవి; తత్ -ఉవయోగిన్కు తస్థా 
గుణాజఅందులకు ఉవయోగవడే ఆమె గుణాలు. 

తాత్పర్యం వ నంగీతాది కళలయందు నైవుణ్యం కలది ధూర్తురాలు, 

 ధనాశ చేతనే అనురాగం చూపేది గణక ఈమెయే “సామాన్య నాయిక. 
నాయకుడు గుణవంతుడయినవృటికీ అతడు ధనవంతుడు కాకపోతే వానిమీద 
ఆమెకు (వేమజఉండదు. a ధవవంతుడై తే చాలు వామ-చ్తన్న లేదా 
భిగ్గ కాముకులు అయిన్నా రతార్డులయినా, అబ్జానులు లేదా అమాయకులు 
అయిన్సా బాల-: ఫౌవృదిడూన్న యమజంకెన్నా ఉవాతిమీద వేమ ఒలకది రోస్తుంది. 

వారు ధనహీమెలుంను వెంట్లుచే. చాయరెళ్టిస్త్రిత్తుంభి -లేదా తల్లిచేత వెడల ల గొట్టి 
స్తుంది. దౌత్సోడయలేదాధుూూత్తత్వర. మా్టల్లమడివామో ఫభోయవడతాయి. 

శ్, ఎడి గదద తం ఇత 
4 + ౬రీకయ్యగ్రమాన్య నాయక రక-విరక్ష అ చేత లా విధాలు అని ర 

అందరూ అంగీకరించివారు. ఈ 'శ్రనంగంలో పింగభూపాలున్తి వివరణ ఇట్లా 

EE Sagres “రక్త కుకు సౌదూన్య పౌటకములందు అగ్ర ; 
కా రకత ౧ అన్నిమిత్రుని వేశ్య ' క్ 
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కొందరంటారు. కాని, ధీమంతుడైన సింగభూవతి ఈమతాన్ని అంగీకరించటం 
లేదు. ఏలయన-వేశ్యకు భావానుబంధం లేకపోతే వాయికాత్వమే వణిస్తుంది; 
నాయికాత్వం లేనిచోట రసాభాసమే అవుతుంది. అప్పుడు మానవవేశ్య 
నాయికగా ఉన్న ప్రకరణాదులు రసాశ్రయములుకాక పోవలసి వచ్చును. కాని, 
నాటక- ప్రకరణాదులు రసాశ్రయములని పెద్దలు నిర్ణయించి ఉన్నారు. కావున 

మానవవేశ్యకు గుణవంతుడగు నాయకునియందు అనురాగం ఉంటుంది. దీనిని 
రుదటుడు కూడా అంగీకరించినాడు - నాయకునకు కుల స్త్రీ, వేట్ల ఈర్ష ర 
ఉండదు; వర్న స్త్రీల పట్లు నిశ్శంకమగు రతి ఉండదు; వేశ్యలు మన్మథుని 
సర్వస్వంకావటంవల్ల - వారి వట్ల ఈర్త్య, సందేహంలేని రతి సంభవమవుతుంది. 

రక్తయగుమానవ వేశ్య సాయికగా గల రూవకానికి మృచ్ళకటిక 'వ్రకరణం 
' ఉదాహరణము. 

. వృంగారమంజనీకారుడు పామాన్యను ఇట్టా వర్ణించినాడు: 
సొమాన్య : అవరిణీత. కాన్ని ' ఫలనిమిత్తం అవేకవురుషపంభోగ. ఈమె 

అయిదు ried స్వతంత్ర, అనన | న శ్లప్వానురాగ, కల్సితామరాగ. 

(ద ws చంద. విహారిణి "3 | 
ane sty ప్ల ART Nate pe AE RET, OS: * ey 

వూ పహ fos  కక్లిన్లూట్ల St er er VIN ఈర 
ఉగ నికక్షునుత్ను. ఒక్చింఉధీ నంలో ..ఉత్నద్లా-. యహ క్రడ్స్ ఇరద. కస్ 
బెడ్ స్తా కురాడ. న బాలో తనక కట్టుబడే చ తం చంక సుంందే 

తానురాగ : టన అనురాగాని 'అధినయించేది. 
హా 

ek ద సత్తు “చయ రురతదరణ ahi te ‘wea... : Bh 
Mii te f= జు ఫో కంరిజడ నం వం. Ree "fm 

తద న్ hy Ta నస FA శీ సిళంరిరదేద 

మ్. 1 22 TI ee 

ee టీ. 
9 కః 

జి] 
అ ఎ 
ఈ సం ఫో దడ; : రండ 

{ ( I కన). (భర్ rg. 
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అర్హం : (వథమం, అనాననం (చ), ఆసనన్యు (చ), చాలనం 
(చ) =అనలు- (నాయకుని వద్ద) కూర్చుండదు,” (ఒకవేళ కూర్చున్న 
వృటిక్కే ఆతడు కూర్చున్న) ఆననాన్ని _ కుదిపీవేన్తుంది; అర్హ-ఆననేన-అ 
వస్తానం, పార్మా(త్ పారే అంగచాలనం= (అట్లా కూర్లు )ండటంలో 
కూడా) నగం కూడా కూరుండదు, (8 కార్సుండీ) శరీరాన్ని ఆట ౨ ఖుకు 

ఈవైవుకు కదలాడినుంది; బవాశ విజ్బుంభణం (చ), మువాఃద్వాళ నిరీ 
క్షణం =ఎక్కువగా " ఆవులిస్తుంది, మాటిమాటికీ ద్వారంవెవు చూన్తూ 

ఉంటుంది; పొద-బావో “(క (ననార్వ్య-ఆకుంచనం, లు టీకాననం= పాదా 

లను చేతులను చాచుత్యూ ముడుచుకొంటూ ఉంటుంది గొంతు కూర్చుం 
టుంది; గ్యాత్రభంగ్క అంగులిస్తోటః, బహిః వార్తా - అవక్తర్ణనం =ఒడలు విరు 

. చుకొంటుంది. చిటికెలు వేస్తుంది వెలువలి వార్తలు చెవి ఒగ్గి వింటుంది; 

ఏతాని, గంతుకామానాం, చిహ్నోన్సి ఇతి ఉవల్నక్షయేత్ =ఇవి “గంతుకామి 
యొక్క చివ్నోల్సు అని గుర్తించాలి, | 

'తాత్సర్యం ; “గంతుకామ'ి . అయిన స్తీ, - నాయకునితో కలిసి అనలు 

.కూార్చుండదు; కూర్చుండటం తవృనినరి అయితే-నగమే (=ఒక విరుదుమీద) 
కూర్చుంటుంది. నాయకుడున్న ఆసనాన్ని కుదివివేస్తుంది. తన శరీరాన్ని 
ఆవెవ్కు ఈచెవు కదలాడనూఉంటుంది. ఎక్కువగా _ఆవురిన్తుంది, మాటి 

మాటికి దారం వెవు చూన్తుంటుంది. పాదాలను బొవావులను చాచి. 

'ముడుమా ఉంటుంది. ఒడలు విరుచుకొంటుంది. చిటికెలు వేస్తుంది. వెలు 
వలి వార్తలు ఆసక్తితో విఇటుంది. గొంతుకూర్చుంటుంది. 

టీక : “గంతుకామి అనే భేదాన్ని శారదాతనయుడు ఒక్కడు. ad he 

చెప్పినాడు, విరక్త నాయ్లైక్షమ వివరించే సందర్భంలో, వకృతవాయకుని (పీడ) 5 

వధరించుకొని.. పోజూచే' వాయ్లికనుగా "గంతుకొమిను వర్షించినాడు శారదాతన 
క. ౪ ' ప్ల 

యుడు. దీనివీ పరక గమ్తాతేసనా తక్లిట్డంతుచ్చు.. 

మూలం : పియావరాధావగమా త్పంజాతో మోన స్! 1. 

లఘుమావో .మభ్యమానో గురుమొన ఇతీ తిథా he 

-(భ.ర.వ్ర19) 
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అర్హం : (పీయ- అవరాధ-అవగమాల్ , సంజాత మూన్కు' ఇవ్యుతే=న్రీయుడు 

చేసిన అవరాధం, తెలియటంవూ, ( నాయికలో) జనించే ( కోనం అనే 

వ్యాపారం), “మానం” ' అనబడుతుంది; లఘుమాన్య్మా, మధ్యమాన్క్సు గురు 

Hr ఇతి" (తథా= ( ఈదూూోనం } అము (= =తక్ళుదకాలం ఉండే) మానం, 

మధ్యమానం, గురు(జ=ఎక్కు వకాలం ఉండే), మానం-అని మూడదువిధాలు. 

నగ న (ప్రయుడుచేసిన అవరాధం తెలినినప్రాడు నాయికలో జనించే 

కోవం “మానం” అనబడుతుంది. ఈమాన్గం మూడువిధాలు - లఘుదూనం, 

మధ్గ మానం, గ గురుమానం. 

తేక : కరతి”. “'భీదాలలో. గా ఒకటే. వివ్రలంభశ్చంగారంలో “మాన. 

వివలంభంి ఒక భేదం. (వీటి వివరాలు ఆయా సందర్భములందు చూడదగును).. 

(1) లముమానం. ( మధ్యానాయికావీషయం) : 
మూలం : అన్య స్ర్రీదర్శనాదిభ్యో లఘుమానః ప్రజాయతే | 

వాగా ద్యల్నె శపౌ మాన" "స్వ ధపవేయః |వకీర్తిఆః 11 

-(భ.ర.వ్ర-20) 

అర్హం : అన్యస్త్రీ లప = (తన త ఉన్న) వర్మత్త్రవి 
చూడటం. మున్న గువాటీవల్ల; లఘుమానః '(వజాయతే= లముమానం వుట్టు 

తుంది (= కలిగిన మానం 'లఘునుగా ఉంటుంది); - అసౌ మాొన్మూ వాక్- 

'ఆదాఅర్ఫెః (త్ర. .ఆవనేయళ (వకేర్తితణాఈ లఘుమానం, మంచిమాటలు 

మున్లున్. ల ప్రయత్నాలతో తొలగింవధగినది (అని), బేన్సబడనది. 

తాత్పర్యం : తన [వీయునితో ఉన్న అన కచుని చూడటం మున్నగువాటే 

వళ్ల సాయికలో 'కతిగేకోవం లఘుమానం. దీనిన్మి మంచిమాటలు మున్నగు 

వాటవోసి అంటే be ecg పోగొట్టవచ్చు. 

35౯2 { (మధ్యానాయికొనిన యం): .. 

r 5 ha గ fe rs వ్వ్యథాన్యస్తా సుకు భవేత్ | 
రే ....నే మ్రావోడ. వేతన శ్శపథా ద్యమవర్త er 

bi వా ప టే. 

-(భ.రువ్ర.' 21) 
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అర్దం : (అథ) అన్వన్య్య నామ్మగవాణత్క మధ్యమానః (త), 
భవేత్ = = (నరననల్లాపాలు చేస్తున్నవడు లేదా నిద్రలో వాని నోటి నుంచి) 
అన్న స్త్ర, నామం వినబడటంవల్ర (దీనినే “కేతస్థలనం' అంటారు), pe 
క. కలిగే కోవం 3), మధ్యచూనం, అవుతుంది. * 1 

“వవ్షచూనా, శవథ-ఆది-అనువర్త త్త నైక ' అన నేతవ్యణ= ఈమధ్యమొనం, . 
శవభం (ద్రమాణం) చేయటం మున్చేస్స, నమ్మకు వమంచేత, పోగొట్టద్మట 
గిది; .. స్ట: న కు టి Wars ea Re క పల న [ “బోట్ల 

స Moros ea శ 

తాత్సర్యం : నాయకునితో నరనల్లానం చేస్తున్నడు, లేదా నిద్రలో" గ 
నాయకుడు అన్యత్తీ, (వసంగంచేన్తే, నాయికలో కలిగే కోవం మధ్యమోటు" 

_ ఆనవుళ్లుంది,. వ్రమాణం చేయటంనంటో వ్యాసారాలవర్డ, sls కలిగించి. 
శోచూనం తొలగించవచ్చు. 

స భ్ 

(3) గురుమానం (మధ్యానాయికావిషయం) : 
మూలం : అన్యాసంగము ఛిస్నోధ్యె ర్షురుమానః. ప్రజాయతే. ! te 

పాద ప్రణా న్యూనువటై రువేయో భవే.దపా ||. SA 
Ma 

FR a En 

“అద్ధం | అధ్యాఫంగమ  చిహ్మోద్మెజ, గురుమానూ ప్రజాయజే=అన్హ్య స్త్రీతో. 
ష్ నం. గం యుక్ట .గుర్లులు మున్నగునని (1 సాయకునియందు శ్ర 

కలో), శుర్తుమాతం. వుట్టుతుంది. ౨... .... 

F 

pe LOE నన stirs pire టో rm Fg ఎల్ 

షు. జ; s. ,. నాయక బలిరేది ౫ సై నః ళా కుర వ వ. శి ht శాం Pay 

నాయిక పాదాల వైవడి. క్షమార్చణ వల న వ్యాపార. [పల 
ఆమెకు కలిగిన గుతుమూచం gage: suds పైన) నమ. పట్. ల్ 

లీక : భామదర్తీ గ. వ వపు J జ సమతా చో ప్రియో ప్రసదాత్తే స్త 
wi 1 నల్లోచ్తాలను జ టో! య ఆయిన Es భో అపో టెదోనదీ ' తు 
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కష్టంగా పోగొట్టదగినది మధ్యమానం, కట్టన పోగొట్టుదగినది wlan 

ఇంక పోగొట్టటానికి అసాధ్ధ్యమైన్ల నూ మాన్యు న్గుర్ణసా భ్థడమై.. el 

దిరాదిభేజాతిక్షి రి వటి "రథీచ రన అరక = గని! 

వర్ టిప్ వదద = "సెడ్ సలి తద bry (13 ఛుద్ధ్యానాయికా వివయం 2 
స కోకా కు తు “పకి వక్రోక్తా క్యా సోత్చాంసం సాగసం ప్రియమ్ | 

హై క యర వై గగ. శ్షేధయ్యేద్వల్లిషం నషా ల: 9 
సారా. యల వ ప ప్రదతి. ఇయం క. ఏ2. 

ga అకక, ఇదీ: peo ae aa యో ౫(5.ను.1-[00 AOD 

4 

MY 
స ళా ప! తనల త్ో 

hs ద 
తము OK 'సోగన్లం, | ప్రియం=అవరొద్రం ' చేపిన ప్రియుని (చూచి, 

" వ్మ కోక = సబ భపాయంగా, ” "వంకగమొటలు  చెవ్వేది; 

పే (మర్యా ధీర (నాయిక అన్టతుంది), = 
Se oa | wee fate rn a ET mi fa - | : 

భేవయే గ క. వసో ద వెట్టుది; దన 'అధిర 

(నాయిక mm Je 

పో యం, వదతి, ధీరాధీరా(తు) =కన్నీళ్ళతో, 
వ్ర (ఆహౌాధం' చేసిన) 'ప్రయుని గూర్చి? ore. 

కాసా rath ధీరాధీర (ాయిక జయతో కలం 
BME ray Rep పతన సర. ey. 

ల 

hg నా భ్రయాని ఇను రను. 
శశ fa x : గ ff: పప్యిహాడ చది" ధీ gee మెం కా కో 17 +. స { లే | | | 

; ్ 

ii) వరువ్న షు వాక్యాలతో ఖేదవ క్ట్రేధి అధీర. 

గక వసుక a స సేందిం న్ | FD 

ir బల్లా న. డగ [౪ > ss wae త. fu a ర 

అబ్ | - br chats 
పటటా F కు శత సై 7 wn 

gee sw TY Afr 1 
య! జగం సైగ = లప. వ 

న్య వ on అదర yl a 
Fe ba ఇకక, పసం pmo గదను a8 గ ఈ 

లా ర య 1 

a EA య శం శ మం వ. 
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(2) (వగల్బా నాయికా విషయం : 
మూలం : ఉదాస్తే సురతే ధీరా సావహిత్తాచ సాదరా |! 

సంతర్హ్య నిష్ణరం రోషా దధీరా తాడయే త్సిరియమ్ 

= ధీరాధీర గుతోపేతా ధీరాధీరేతి కథ్యతే || 

-(ర.ను, 1-103-104) 

అర్హం ; న-ఆదరా, న-అవహిత్త్హా= ఆదరనవొత అయినబవ టికీ (( వియుని 

అవరాధంవల్ద కలిగిన మానంతో) “ దానిని ధాచివెట్టే నురత్తే పదానే, 

ధీరా=నురతనుందు ఉ వేక్షవహించేది [వగల్ఫాధీరా నాయిక అవుతుంది. 

రోషాత్, (ప్రాయం, అరం, నంతర, తాడయేణ్, అధీరొ=రోవంతో, 

పీయుని, మిక్కిలిగా (=నిష్టురంగా), బెదరించి, కొప్టేది, (ప్రగల్ళా) అధీర 
నాయిక ( అవుతుంది E 

ధీరా-అధీరా. గుణ-ఉ పేతా=ధిరవగల్ఫా . నొాయికయొక్క , అధిరవగల్ళా 

నాయికయొక్క గుణాలతో కూడినది; ధీరాధీర్క ఇతి, కథ్యతే=ధీరాధీర (వగ 
een అస్సి చెన్సబడుతున్నది. 

తాత్సర కం : (పీయుడు అవరాధం చేసినప్పూడు కువీతయె -- 

(1) (వేము ఉన్నవ్పటిక్సీ దానిని దాచి వెట్ట నురతమందు 'ఉవేక్ష వహిం 
చేది (వగల్వా దీరానాయిక్; 

(11) రోవంతో ప్రీయుని బౌదరించి, కొట్టేది వగల్ఫ్భా అధీరానొయిక; 

(13) ధీరా-అధీరా నాయికల గుణాలు. రెండూ కలిగినది (్రగల్వా ధీరా 

' వాయిక ( అంశ రతియందు శతాని తగన తొడనాదులు- రెండూ ఉంటా 

టీక: pan ధీరాదుల రక్తిగతులను శారదానయుడు ఇట్లా 
' వర్ణించినాడు (భా.వ.1౪-218-22); 

“ధీర : రతివరిశ్రాంత అయినప్పటికీ మరల మరల రతివిధికి ప్రోత్సహిస్తుంది. 
వురుషాయితమునకు ప్రయత్నిస్తుంది. నవినయోవచారాలచేత (ప్రోత్సాహం ఇస్తుంది. 

ఇంక భోగావరాధం చేపిన ప్రియుని అక్రమభాషణముల (=వక్రోక్తుల) చేత 

' ఖేదవెడుతుంది; రోషంతో ఆతనిని చూడనే చూడదు (-రతి విషయంలో 

ఉదాసీనగా. టి. ట్ర ౫ 
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_అధిర ఏ ప్రియుడాలింగనం చేసుకొన్న వెంటనే అన్యవనితా సంభోగ 
చిహ్నాలను గుర్తించలేదు. వరవశురాలవుతుంది. సంభోగ ముగ్ర అవుతుంది. 
సే దరోమొంచనుంథరంగా రతిమూర్చిత అవుతుంది. 

ఇంక _ప్రియుడు. సావరాధుడని తెలిశాక మాటిమాటికి హుంకరిస్తుంది. 
కోపంతో, చెలికత్తెల సమక్షమంద్వే |పీయుని జుట్టువట్టుకొంటుంది; కొట్టుతుంది. 

 శధీరాధీర : వై ఇరువురి చేష్టలు చేస్తుంది. 

మధ్యా-వ్రగల్భా నాయికల ధీరాదిభేదాల వ్రధానగుణాలమ సంక్షిప్తంగా ఇట్లా 

"మ్య. * లజ్ఞవ్రధానం; wu లజ్ఞా-మధన సామంం; 

వ్రగల్బ - వ్రకాశత్వం (ప్రధానం; ద్లీరుట్టేర్యం ప్రధానం; - 
mes కలా రీవాథీరచదై ర్య-అరై ర్యా వ్రధావం; 

వాదులు-రెండ్తూ ఉంటాయి; సేక్స - తర్ణన్లాదులు- 

“of ల్ 

' పావహిత్త , సాదర - pan 17 వ. శో 1ఏకత్రామ...). ఫ్ 
వాసవ న 63 ” (ఆయస్తా కలహం...) 

యంత్ర గ్ స దెన్టభ్ర( 5 (కోపొతొకోమల..:) 
ల {కోపో So 

జ్య ఫా 

శ 

లజ. జ్ 5 న్నా స్ు 

వ్ మ డడ వం ల oun వ ఫ్ జ ప సర Prior ౩ శ జ స ఖ్ 
జ “hr Uw 13 ఎనో ల 1బజ fe 7 wr. che Ad (7 టా hes 

చ 
L 

re న 
శన జ Tg rie boll 

soe న? నల చెలి ఇట్; 
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తాత్సర్యం : వారు (మధ్యాధీరాదులు, (పౌఢాధీరాదులు= మొత్తం ఆరు 

గురు) జ్యోన్ట, కనిన్స భేదాలచేత రెండేసీ విధాలు. భర్తకు ఎవతెయందు ఎక్కువ 

Cera ఆమె జ్యోప్ట; ఎవతెయందు క్యా ల నే ఆమె 

కనిన. 

టీక: మధ్యానాయిక ఆరువిధాలు - మధ్యా wa ad జ్యేష్ట, 
మధ్యాధిరాధీర జ్యేవ్ప్ర మధ్యా ధీరకనిష్ణ, మధ్యా-అధిర కనిష్ట మధ్యాధీరాధీరకనిష్ట 

- కాగా మధ్యా నాయిక ఆరువిధాలు. ఇట్లాగే |ప్రాఢకూడా ఆరువిధాలు, ఈ 

_ జ్యేవ్ప- కనిష్యత్వొలు వయస్సునువట్టి లేదా వివాహకాల భేదాన్నివట్టి ఏర్పడినవికావు. 

ఇరువురు భార్యలు ఉన్నవుడు, వతికి ఎవతెయందు అధికమగు (పేమ ఉంటుందో 
ఆమె జ్యేష్ట ఇంక రెండన ఆమె కనిష్ప అవుతుంది. 

ఈజ్యేష్టా-కనవృతా, సలు విధివిహితంగా వరిణయమాడిన భార్యలకు వర్తిస్తా 

యికాని, . వరకీయా సామాన్యలకు వర్తించవని భానుదత్తు డు స్పష్టంచేసివాడు. 

ఉదా :అమరుశతకమందలి Ms శ్లోకం (ఏకత్రాసన we} ఇందులకు 

మము ఒక వాయిక చూపూ ఉండగా రెండవ = +ఆమెయొక్క. కమ్నలను 

మూయటంవల్ల - ఆమె గౌరవార్హ అనియు, - అందుచేత జ్యేష్ట అన్నియు గ్రాహ్యం. 

ఒకతెకు కన్నులు మూసి రెండవ ఆమెను ముద్దు పెట్టుకొనటం చేత, రెండవ 

ఆమె గౌరవానికి అంతగా అర్హతలేవిది అని ఎరచాలి; అందుచేత అమె కనివ్ఫ, 

ha 

భర్తలో ఉత్తషూది భేదాలు రెండుసార్లు వర్ణింవబడినవి. 
బరోడా ముద్రణ... ai gta en Me 

ద్రకృతులకూడా . మూద్రునీధాలుగావివరిందడినన 

వురువులు' = ' ఉత్తముతు, "మధ్యెమడ్యు “త భవ 
Barts We . భ్ 

శ్రీలు = ఉత్తమ, మధ్యమ అధమ. MEE స్ట 
“ఇంక, “దాహ్యోపచారంి అనే 238 అధ్యాయంలో రక్త-విరక్త్రల గుణాలను 

వివరించే సందర్భంలో మగల స్త్రీలకు పంబంధించి- ఉత్త మ- మధ్యమ-అధమభేదాలు 
. వివరించబడినవి. కాగా 24వ అధ్యాయంలోని వర్షన స్త్రీల సహజశీలాలకు సంబం 

ధించినదనీ; 23వ అధ్యాయంలోని వర్తన శృంగార సంబంధిచేష్టలకు చెందివదనీ . 

ష్ శ్రీకి 

a 
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తలంచనలసి ఉన్నది; లేదా. 23 వ అధ్యాయంలోని వర్లనలు ' “బాహ్యోవచరాని'కి 

సంభంధించినని కాబట్టి, అవి కేవలం వేశ్యలకు సంబంధించినచై నా కొవాలి. 

కావి; చిత్రంగా, తరువాతి ఆలంకారికులు, '24ీవ అధ్యాయంలోని విభజనను 

విడిచివేసి, 23వ అధ్యాయంలోని విభజననే నర్వ ప్త్రీసాధారణ విభజనగా 

(గ్రహించినట్లు గోచరిస్తున్నది. నా.శా. అనువాదకులు కూడా రెండింటి లేధాన్ని 

గుర్తించలేదు. 

(1) ఉత్తమావ్రకృతి : 
మూలం ౪ మృదుభావా త్వచవలా స్నితభాషి ణ్యనిష్టరా | 

గురూణాం వచవేదక్షా సలజ్ఞా వినయాన్వితా !1 _ 

రూపాభిజనమాధుర్యగుణై * స్వాభావికై ర్యుతా | 

గాంభీర్య ధైర్యవంపన్నా విజ్లేయా ప్రమదోత్తమౌొ 1] 

-(నా.శా ౫-9-10) 

యా విపియే౬. పి తివ్భంతం (ప్రియం వదతి వా(ప్రియమ్ | న 

న దీర్హరోషా ఛ తథా కలామ చ విచక్షణా |! 

సీలశోభా కులాధిక్యెః వురుషై ర్యా చ కామ్యతే 1. 

- కుశలా కామతం (శ్రమే దక్షిణా రూవశాలినీ 11. 

. శృహ్లాతి కారణాత్ రోషం విగతేర్వ్వా బ్రవీతి చ| 

కార్యకాలవిశేషజ్ఞా సురూపొ సా నృతోత్తమా 11 

| స. -(వా.శా. ఎయ-36-38) 

అర్ధం 3 “వృ్యదుభావా(ళ్సు, ఆచపలా, స్మ తభాషిణీ, రాను 

వ(భాన, అచనల్క స్త్రీతభాషిణ్ , అవిమ్టర; గురూణాం వచవేదక్తా - నసలజ్ల్ఞా 

ఫిట్! చలో ఆనులతో Fie నమర్దురాలు, ' అజ్జావి 
వయములతో' కూడినవి) స్వాభావిక రూవ-అభీజన-. మాధుర్య గుణైః 

కుల్ళీవత-మాధుర్వం అవే స్వాభావిక్ల. గుణాలతో కూడినది, 
గాంభీర్య-ధై ర్యమింపేన్నా: బ్రమదో, ఉత్తమా విజ్జేయా=గాంభీర్యం-ధైర్యం-తే 

జను కంద గ్రాఖున్షూట్తో ట్ర 
| “య్యా. విత్రిల్మే తిష్టంతం,: .బ్రీయం

, అవీంఎవత్సె అప్రీయకారి ఆయిన 

శని గరుక నాజవ్రీయం, వద్మత్తిణఅప్రయం వలుకనిది; న దీర. 

_రోషా(ఛ్ర, (ఆరా), కలాను( “) విచక్షణా=దీర్ణరోషం. లేనిది కళలయందు 

A జ JET a a a నా ) 1 +t rer"; 

ఉతమ +అవి/ తెలియవలె 
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నేర్పరి శీలాశోభా-కుల-ఆధికాః, వురుమై 2, యాగ(చ), కామ్యతే=శీలం- 

శోభాకులం--వీటియొక్క ఆధిక్సం కలిగి ఉండటంచేత ఎవతె వురుషులచేత 

కోరబడుతుందో (=కోరబడేది), కానుతం్మతేషు, కుశలా, దక్షిణా. రూవశా 

లినీ= కొమతంతమందు కుశల, దయాన్లి(త, రూవశాలిని; కారణాత్ రోషం 

గృహోత్సి విగత-ఈర్తా (బవీత్ (చ)= (తగినంత) కారణం ఉన్నవాడే రోషవ 
డేది ఈర్తారహితంగా మాటాడేది; కార్య-కొల విశేషజ్ఞా నురూపొ=కార్వూ 

కొలవిశేషాలము గుర్తించగలద్కి నురూవు స్కా ఉత్తమా న్మృతా= (అయిన) 
ఆమె, ఉత్తమ (అన్సి, చెవుబడినది. 

తాత్పర్యం : ఉత్తమ్మస్త్ర, వ్రకుతి- వృదున్వభావు అచనల్క న్మీతభా 
షీణ్క్ అనిమ్హర్ గురుజనులతో మాటాడటంలో ధక్ష, , లజ్ఞాన్లింత, వినయా 

నిత (లేదా వచన దక్ష: అయినవ్పటికీ గురుజునులవట్లు ' వినయాన్సి(త, లజ్జా 
న్లిత), రూన-ఆభిజన-మాధుర్యములు అనే స్వాభాధిక గుణములతో కూడి 
నది, గాంభీర్స-ధై ర్య నంవన్న అయిన ప్రమద 'ఉత్తదు ప్రకృతి” (245 
అధ్యా... అట. ae a 

ప్రీయుడు తనకు విప్రీయం చేస్తున్నప్పటికీ తాశు అప్రీయం వలుకనిది 
(తూస్తం భావంతో తఉండేది-భా.వ్ర,), ధిత్డరోషం లేనిది కలావిచక్ష ణ, 
శీల-శోభా-కులాధికులగు వురుషులభేత్ కాడా కోరబడేద్కి కామతంత మందు. 

కుశల్క దక్షిణ, రూవళాలిన్ని తగ్గిన్గుత్ర కారణం ఉన్నవ్చ:చే రోవవడేది (కాని 
అనునయంతో వ్రనన్నురాలు అగునడింర.ను..).. ఈర్చారహితంగా మాటా 

- డేద్మ.,.కార్య-కాల-విశేషాలను గురై రిగినద్హి డూవదంతురాలు - ఇట్టేది రక్త 
ఓ 

అయిన ఉత్తమ స్తీ, ప్రకతి (23 అధ్బా). 
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అర్హం : న-అతి-ఉత్మ సై 5 అనిఖ్రిలౌక వీభిణనివ, గుణైః, అన్ఫితా=అతి 
ములు, అశిథిలములు (=అసమ్మగములు) కొను ఈ (=ఉత్తమ 

యొక్క) గుణములతోనే కూడినది; అల్ప్బదోవ-అనువిద్దా (చ), మధ్యమా 
(వక్రత, న్మృతా=అల్పదోష్లాలు కలది, మధృమ(నక్థుతి (అవి) చెవుబడేవది. - 

యా వురుషై 2 -కొమ్యలే(తు), తథా(చ) తాన్ కామయతే =ఎవత్తె 
వురువులచేత కామింవబడేది, అట్లాగే వారిని తొను కామించేది (-వురువ 

లను వలచ్చి వలవించుకొనే నేర్ఫుకలది); కామోనచారకుశలా వ్రతివక్ష-అ 

భ్యనూయినీ=కామోవనచారము లందునేర్చరి, ప్రతిషక్షం (=-నవతుల) వట్లు 
అనూయకలది; ఈర్యా-ఆతురా(తు), అనిభ్బతాా క్షణక్రోధా, అతిగర్సితా, 
శణవసాదాడ ఈర్హ్యావరమైన తొందరపాటు కలది, అవిభ్ధుత, శణగకోధ్క అతి 

గర్హాత, శణావ్రపొెద (ఆయిన) సా నార్ మధ్యమా, వ్రాత ఆ నారి, 

మధ్యమ( ప చెప్పబడినది. ' 

తాత్పర్యం .:.,మధ్యన్మత్తీ (వ్రక్టుతి : అంతడత్కృవ్రములు, అంత అన 
మృగ్రములుకాని ఉత్తమా ప్రకతి గుణాలతో కూడినది, అల్పదోషాలు కలది 

'మధ్యమావ్రక్షతి” అవుతుంది (24న అధ్యాయంలో). 
 వురున్లుల్లను వలచి, వఆవించుకొనే న్పుకలద్కి కా మోనచారములందు - 

కుశల, (త్రతినక్షమునందు - అనూయకలది, ఈర్జ్యాతుర, అనిభ్బత్య క్షణ 

జఅ(వ్రసాద్లు .అతిగర్చితా ఇట్టే ర్తక్త అయిన త్ర? మధ్యమ హా 

టెక సరిట్తును నో మధ్యచూ్రకృతి ' ఇట్లా వర్షించభడ్నది. (1153-55): 
_ శదధువుపిశ్తైతషుకు” అవను ''కామిస్తే. తానుకూడా కామిస్తుందో, అతడు 
కోపు." పహ “క్రోజంకోపిస్తుంటో? "అతడు సత్యంవలికితే తానుకూడా వత్యం 
వటూుతుద్యో సరు: ఆయితే తానుకూడా ఆపరాధం చేస్తుందో, 

ఛు” 
శ్ర స a 

ఎసి ర్ 5 

వి 

లో ఇద్ర! + శ - 
తలం PS Boe ళ్ f Lz న్ న్్ 

గీ rrp Ta Ee కలై Ya న్ 
శాల న్య hr స _ ళీ 1 pr | Tun అ గో జ ~ th మ 

న మ 
గ్ర = ॥ శ్ 

L Tat eal ఏ al nm ur ee టౌ 1 

ల్ పళ క త్న క PP కు న ™ ఇ న ల ఇట్ ¥ | గ్ శ్చ | fF ఖో ఓ. fa క | | స గే ౯ శవ | శ Bron ఇ జీ అ ళ్ l . Ly, న! క + వ్ శక్ = 

" అ Cl Ter ro) " ల జె ల! అజ! ' a: ద +. 1 ళ్ 

బ్! బలీ కట అ త్ సంచ ట్ న శ త 4 ah MY en 
క L అ వ్ కో As గ గ తం చ్ ॥ FT 1 3 

ల్ [| శే re 4 అ Tf ని చ గాగ వ్ L pet హై | 4 

ల్ \ న్ | 
ల టాలీ క్!  . జ 

TF యూ? జ్ య FT 

rp 

ను ff" హి i En ' 

పా 
] 

U 
Fre "wl 

లీ 

స్త ర్న; న క్ష 
జ 

పా Rf 

( 
క్ చే గా క్ ॥ జో U fy జు న్ా న ¥ క్ a జ 

జ + ్థ ల డు 00 ష్ T న తా బా ఆ స 

జ 
గ్ నేన్ _ 7 tr శ! కో జ్ Ss 

1 apa అ ! ల క |» 

క 
eh pet టై స్ వ్ 1r క్ట కె i జ { (| (3 ఖీ - ఖ్ = 

జ్జ Uh Tr చా న! te Fry ॥ జ క్ క్? : అ 

నారు? ML, ళు | at అ. 
జట e& + 3 గ Re if J స్య క ల i fa గ] క తోం చే న” WT | త్త నై న 

నన క I త్! ఆళ్ల జ (శే కస గ్ ఇ ర్ & 
జ్ H బి క్ ! జ్ న క్ ఐజీ ఖ్ ధా 

mt అ శ I [జ టో ప జా 

wh టం BLE Ge bh సల wre 
fl క్ష్ గలు కీ శం, x 

ళ్ ( ॥ శ చ dl 

F క శస పయ ets . స కష సు స శా ఇ ఇ ' = 3 
జ్ ర నా క్ = = స చే" గ్ " ఖే క్ 

య కన జ్యా a షా సళ్ళ ఇ క గ్ క లే శ శ; rh yp క జే న్ జ జ 71 వ a కా. 7 1 r 

a “a 7 1న! హీ చై ni Ty f wr a 1 ల్ wif = ఖా న జా కీ "a న్ జ , క్ 

1 ~~ Pr I rw ॥ి సీ స్త స గ గి క జన చాలి జీ = » శీ క కో అ 

~~ ri rr వ జీ A GE ph లలి PE { ఒన్న! న ల ఆ we pr 1 ష్ 
కే ఇస 1 "శ్వా = జ్ శ జ స © MF” జ iT = 4 న 



150 సాత్తి(కాధభినయం 

అస్తాన కోపవాయాతు దుష్ట్రశీలాతిమానినీ 

చవలా పరుషా చైవ దిర్ణరోషా2ధమా స్మృతా !! 

-(నా.శా. XXm-41) 

అర్హం : వురుషాణాం, యా తు వ్రక్రతిణక అధమా, (వ్రక్తీ్తి తనరు 
ములయందుు 'వీ (కుతి అభథమం (అని) చెన్పబడినదో సా-నీవు నమా 
నతః అధమానాం నారీణాం విజ్టేయా=అదే, మొత్తంమీద, అధమ స్త్రీలవట్లు | 

కూడ్కా తెలియవలె (24 వ అధ్యా, 

యాగ(తు), అస్తాన కోవన్సా దుష్ట్రశీలా అతిమానినీ=ఎవత్సె కోపీంచరాని 
చోట కోవీంచేది, దుష్టశీలం కలది, మానం అధికంగా కలది; చవల నరుషా 

(చావీవ్ర, దీర రోష్కా అధమా న్మృతా=చనల, వరున న్పభావ, దీరరోన 
(అయినది), అధను అధనువ్రక్రతి (అని) చెప్పబడినది (28 వ అధ్యా), - 

లక్షణాలే 
(24 వ అధ్యా). 

ఇని రక్త అయిన 

అస్థానకోవన్న మ అతిమానిని, చనల, వరునన్వఖొన దీరలోన జ 
యొక్క న్వరూవచేస్టేలు (23 న అధ్వాా, 

టీక : సింగభూపాలుడు అధమ స్త్రీ యొక్క శ్వభాతాచెప్టేలను ఇట్లా వర్ణం 

చినాడు (ర,నుశ-155ల్₹): 

జప స్త్రీ అకారణంగా. కోపీస్తుందో . .ప్రొర్తించినా. కోనం విడిది ..మెట్టదో, 
నాయకుడు - రూవనంతుడయినా, ' కుకూపీఅయిన్యా గుణనంతుక్రయినొ, గుణ 
హీనుడయిన్నా మునలివాడయినా, తరుణుకయినౌ = ఎటువంటి వాడయినా ఆ 

శాత్సర అధమ స్తీ, (వక్ఫుతి : వురుములలోని అధమ వక తికీ బన్ సన్ 

(స్రీలయందలి అధమ ప్రకృతికి కూడా మొత్తంమీద వర్తిస్తాయి | 

ei 

SN We నష ల: 
అమె .అధమను నాయిక”, 

(ఓ) వృంగారవరంగా వివరణ: 

' భానుదత్తుడు క్రిందివిధంగా ఉక్షమూదుంన [దగా ననన లధిగానే .. 
చినాడు '(ర.మం,88-90): త త J 

వ. 
జ 

ఉత్తమ : ప్రియుడు ఆ అహితం చేసినా తోను హితమ్' చేసేది. 

~ Hi 
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మధ్యమ : ప్రియుడు హితంచేస్తే తాను హితం చేస్తుంది; ఆతడు 
అహితంచేస్తే తాను అహితం చేస్తుంది. 

అధమ : ప్రియుడు హితంచేసినాా తాను అహితమే చేస్తుంది. నిర్ని మిత్తంగా . 
కోపించే ఈమెను *చండి అంటారు. 

శృంగారమంజరీకర్త కోడా ఉత్తమాదులను శృంగారసంబంధిగానే, చాలా వివు 
లంగా వవరించనాడు. 

ఉత్తమ : ప్రియుడు చేసిన హితంకంశు అధికంగా హితం చేసేది. 
మధ్యమ : ప్రియుడుచేసిన హితంతో సమానంగా హితంచేసేది.. 
అధమ : ప్రియుడు చేసిన హితం కంటె తక్కువ హీతంచేసేది. 

శృంగారాలంబనాన్ని పురస్కరించుకొని . 

“నాయిక యొక్క. వ్రగల్బాత్వవశ ఉత్తమాత్వదశ, 

నాయిక యొక్క 'మధ్యాత్వదశ ' మధ్యమాత్యదశ. 

*. నాయిక యొక్క ముగ్గాత్వదశ అభమాత్వదశ, 

స్వీయ క 

... ఉత్తమే - వతియంచు అతా కడై “ఆజ్ఞానువర్తి నిగా ఉండేది; 

మధ్యను - నాయకహిత- అనురాగామకూళ; pe చాయనకానువర్తి ని. 

Meer Cn 7 pe కోటి | మి r ia PE 

Fey స a క స లన వ ch aw 

పై 2 కాకీ : 

స్ట న ౪ lal జ 

ప sr ఇళ UT. 
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స్వాధినవతిక : 

ఉత్తమ - వ్రణజయకలహానికి తానే కారణమైనా ప్రియుని చేత అనువయింవ 
బడేది. 

మధ్యమ -. స్యయంగా వ్రజయకలహం కల్పించి, తానే ప్రియుని అనునయించేది. 

అధమ - స్వయంగా (పణయకలపహోనికి కారణమై, పియుడు తనను అనున 

యించాలని కోరేది. 

త్ "సక పజ్డిక కి 

ఉత్తమ - ప్రియతముని హృదయానురంజకంగా అలంకరించుకొని మరల 
మరల నిని వుత్తెంచి, ఆతని రాకకు ఎదురుచూస్తూ, తత్సంగ 

మోత్సవ తన న 

మధ్యమ - ప్రియుడు పంపిన భూషణాలను ధరించి, తధాగమనమునకు లో 

కచేసేది. 

అధమ = “ప్రియ్యుని _ ఆగమవసమయంలో - నిరలంకారంగా, సాధారణమైన 
దుస్తులతో ఉండేది. 

న్న శ | 

{ 
వా 

- ప్రియుని చూడటంలో రెప్పపాటువల్ల కలిగే నే వన్నంచేత కూడా | 

విరహ వేడమ్లు నాం పొందేది. | 

LE 

జ్ + ॥ న న ఖ్ 

LE న! + % ఖ్ 

ష్మవ్రలబ్ద వి బ్ 
లుం / 

ఉత్తమ - నాయకుడు అన్యానక్తుడై, ఈ డై, తన్న వంన్లించివన్సటేకీ, దానిని నురచి 
అత్యంతం వ్యాకులపాటు ఓ RR (అంటే చేను అధికమవుతుంది). 

మధ్యమ - అధమ - వంచన చేత కన ఎన నము 
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ఖండిత : 

ఉత్తమ - వాయకుని అవరాధం గొవ్నదైన్యా కొంచెమే కోపం పొందేది. 

మధ్యమ - నాయకావరాధనికి సమానమైన కోవం పొందేది. 

అధమ - నాయకావరాధం కంబు అధికమైన కోపం పొందేది. 
కా 

మొనవతి : 

..... ఉత్తదు - లఘుమానవతి. 

మధ్యమ - మధ్యమానవతి. 

అధమ - గురుమానవతి. 

ధీర | = a అ. ' 

ఉత్తమ - కోపవాక్యాలు గూడంగా వ్యంగ్యంగా బహామాన . (=గౌరవం) 
- “hile జ జ్ i న్ ॥ |= 

" ని త్వ r ప or కి శ గీ y 

మధ్యను - కోపచాక్యాలు వ్యంగ్యంగా చెప్పేది. 
క్ T ie ps hen rE ళీ py a 

a; “ry +a ! ణి 

జ 7 | వా ర చన గా కీ ( క్ [1 క్ అ 

a క గ | | t 

i * 3 న్న by aH, స 3 ke ' న ష Fr న్ జ్య బ్ 
ళ్ i 1 త హహ బ్ ఎల ! ఎ z జ్ 

ళా స " శే శ్ *? క నా. శ్ 
1 
ళ్ EPP i 

॥ జ | | 

ఉత్తమ - ప్రియుని కించపరుస్తూ కోవయో మాటాడేది. 
: ఇకో | | 

r క క్ య 1th ల్లా న్లో sam క. స ॥ - స తెదరినూ చూటాజేత? ౧2. ఉగ - న . మధ్యమ - ప్రియుని జెదరిస్తూ మాటి 

వ్ చ్ 

జు నా - 

ల! 

ల్సిన 

క్క U ఖే న ల నూ 

జ (ఓ స చ! క a ॥ i" 1 జె i శ 

CT al కి ఇ a జ్ 
wre frle ee క 2 ప 

న శ్ నీ ఖ్ వ కాజ best 1 న జక ళ్ 1 జు జ 

శ 2A స PF eh ఇ 11 న 
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కలహాంతరిత : 

ఉత్తమ - పీయుడు తనను అనునయించినవ్పటికోవం కంట అధికంగా 

తరువాత వశ్వాత్తావవడేది. 

మధ్యము - ప్రియుని అనునయంతో సమానంగా వశ్చాత్తావం కలది. 

అధమ - ప్రియుని అనునయం కంట చాలా తక్కువ వశ్చాత్తావం పొందేది. 

ప్రోషితభర్తక : 
ఉత్తమ - ప్రియప్రవాస కథనమాత్రం చేతనే వ్యాకులవడేది. 

మధ్యమ - ప్రియుని వర్త మాన |ప్రవాసంచేత శీన్నఅయ్యేది. 

అధమ - ప్రీయుడు వ్రవాసం వెళ్ళిన తరువాత వేదనావతి అయ్యేది. 

అభిసారిక ; ఖచ 

ఉత్తమ - దేహాన్ని విస్మరించి, సోహసమే అ అధిపరించేది. స 

కామాభ్రీసౌరిక.  .. స 

మధ్యమ - సహాయం ' తీసుకొని అభిసరించేది. 

. అధమ - సమయంకోసం నిరీక్షించి అభిసరించేది. 

పథి వ 

మధ్యమ - నాయిక మనన్నువకు అనుకూలంగా - మాటాడేది. దళ 

అధమ - ఏదోచెప్పి, నీకో వహాయం చేసేది. 
ప 

+ 

త్... 
we ళో 'అప్లీ జాల f ba p iT ల క్ అక్ ష్ i 

r & న ఉష శో ల న్యా వస్తూ 7 శ whe" 

|! 

తై; లము ళు “పొయ్కులు “నాలుగు. వీధాలు అని చెప్పే, 

నాయికలను భరతముని ఇట్టా వివరించినాడు (వా.శా. పను. 

అ “నాయికలు. కూడ రాలు విధాల. వృవ్రవత్న్ని; శాస్తం. 

. ప్రకృతి. లక్షణ (ఇగుల్సు భేదాలచేత వీరు వావావిధాలుగా ఉంట్లారు - 

ఉక లలితలు, ఉదాత్తలు, జ: క్ శ్ఞసతత్నటవృరు ఈ “వలుగు 

క్ ౪A: mn చే 
ww 1 "mf 
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గుణాలను కలిగి ఉంటారు. కులజొంగనలు ఉదాత్తలు, నిభృతలు అవుతారు. 

గణికా-శిల్పకారికలు లలిత-ఉదాత్తలుగా ఉంటారు.” 

భరతముని నాయకులకు వాడిన 'ధిరి శబ్దావ్ని- తరువాత వారు మధ్యా- 

ప్రొఢా-ప్వీయా నాయికలవట్ల ఉపయోగ్గించినారు - ధిర ధీరాధీర అధీర - 

అని. అ 

దివ్యాదులు నలుగురిలో శిల్పకారికలేదు? కాని గణిక యొక్క |వ్రకృతి లక్ష 

శాలను వివరిస్తూ, -శిల్పకారికను చేర్చి, “గణికా-శిల్చొకారికులు లలితోదాత్తలుగా 

ఉంటారని వివరించినాడు భరతముని. 

దివ్యాదిభేదాలను నాయికల విషయంలో ఇంక ఎవ్వరూ చెన్పలేదు. కాని, 

శారదాతనయుడు వారి... ప్రకృతి అక్షణములందలి ఉదాత్త-లలిత భేదాలను 
గ్రహించి, ఉద్దత- శాంతభేదాలను చేర్చి, మొత్తం నాలుగు వాయికా భేదాలను 

- వినరించినాడు..(భాఎవ్ర. _ 1౪-226-35). ఈవిభజన ధీరోదాత్తాది నాయ 

కభేదొలను పోలిఉన్నది. ఈ ఉదాత్త-శాంత-లలితభేదాలను మధ్యమా- వ్రగళ్చా' 

నాయకులకు. మొ్రామే వీరొప్తీరవినాడు శారణాతనయుడు] కాన్ ఇవి అందరు 
; 'కొందరన్నొతటుో ' వాయికలలోనూ కార్యవశోన. కన్వట్టగలవనీ ల. 

LET a a శతు ga . 

మూలం * ఉక్లోత్తా 'కేశనాసోజ.ంగ మొల్య భూషాసు సొదరా ! 
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నిత్యోత్సవరతా (అప్కీ చ)=మూన్యులను భవామానించేది, ఎల్లప్పుడు ఉత్స 

వాలు నిర్వహించేది; బంధునంబొధముదిత్సా కృతజ్ఞా, (ప్రయవాదినీ=బంధు 

వులు ఎక్కు_వగౌ వస్తే నంతోషించేది, వారివేట్లు కృుతజ్ఞు రాలుగా ఉండేది, 

(పీయవాదినో; వీవం-ఆదిగుణై = యుక్తాం ఉదాత్తాం, వరిచక్ష తే= ఇటువంటో 

గుణాలతో కూడిన స్త్రీని “ఉదాత్త” (ఆని) అంటారు. | 

తాత్సర్యం : కేశనంస్మారం, వృషస్త్రాలంకారం, అంగరాగం (= మెవూ 

తలు), మాల్యధారణం, భూషాదిన్యానం, శయ్యారచనావీనియందు సాదరంగా 
ఉండేది స్టీరమైన న్నేవాంకలద్కి క్రతజ్ఞురాలు, దానప్రయ ఆ(శితవత్సల, 
మానార్తులను బవాచూనించేది, నిత్య్వోత్సవరత. బంధువులు అధికంగావ స్తే 

త | : 

నంతోషించేది, వారివట్లు తనక్తర్తవ్యం గుర్తెరిగినది, ప్రీయవాదిని అయిన స్త్రి, 
“ఉదాత్తనాయిక. 

(2) ఉద్రత : క... 
మూలం ఏ సౌందర్యెశ్వర్య సౌభాగ్య విద్యా భో౫నై రహంకృతా |! 

విద్యాభీజనసంపన్నా నృంధఢూ నవమన్యతే 11 

గర్వాభిమానభరితా మాయాఛద్మపరాయణా | 
ఆత్మకుక్షింభరా ఘోరా సోద్దతా వరికీర్తితా 11 

త 3 -(భాశత్ర1-22-30) 

_ అర్ధం ఫ సౌందర్భ-ఐశ్తంర్భాసొభాగ్యూవిద్యాభోగై*, అవాంకృుతా= సొందర్భం, 
వళ Aye సౌభాగ్యం, విద్య భోగాలు - ఇవి కలిగ ఉండటంవల్ల అహాంకొతం 

పొందినది; విద్యాఅభిజన నంవన్నాన్స్ బంధూన్, అవీ, అవదువ్వతే=విద్యా 
వంతులు, ఆభిజాత్యం కొలనౌరు అటును బంధువులను కూడా, అవమా 
నించేది; గర్పాఅభిమొవ.. భిరిత్యా మాయా ఛద్య్మ వరాయణా =గర్భం-అభి 
మానం' 'తూవుతాళ్చినద్తి వంచన మోనంచే నేది; ఆత్మ కుక్షింభరా ఘోరా 

స్కా ఉద్ధతా వరికేర్తి తా=తన పొట్టమ్యూతమే వింవుకొనేది ఘోరమైన ప్రవ్తన ir py ఇ hate Bi ఫ్ pF: Ep i rr కో 
క | వో జా దర aT శ్ 

కలది = , తదతో 
” EE న ; జక af చా Ein a i కీ a వ్వ ప నా 

= bu ht "= 
ఇ 

జ 1 

శ 

న్ 

గ్య 

es శే r 

జ" 4 

= 

తాత్పర్యం. ఏ సాందర్యం, ఐశ్వర్య. సౌభాగ్యం, -చిద్య - భోణాలు....- 
ఇని. కలిగి. ఉండటం: చేత. _అవౌంకించినది: .వెద్యానంత్రులు .. కుఠ్తీన్లులు 

“ఉద్రత నాయిక”. 
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(3) శాంత ర్ 

మూలం వ సుఖినీ నిత్యపంతుష్టా weak sheen Wi su 
అనమోాయు  రహంమానహీవా వినశమత్వరా! - = - 

__ ఉపకారవరా విత్యమపకారవరేష (పి 1 . . సరల 
ఉపాచరతి బంధూ న్యా సా శాంతేతి చ కథ్యతే ! 

eg). 

అదం : నుకినీ, విత్యసంతుష్టా వత్. నమ్మా వాఅనమూనయోజానుఖిం 

చటం తెలినీనది నిత్యసంతున్ల,  మానాఅవనూనములంధు_ ఏకవికంగా 

ఉండేది; అనసూయ, అవాంమానహీనా ee లేనిది, 
అవాంమానం లేనిది మాత్సర్యంలేనిది;. అనకారన రేవ్యవు నిత్యం. ఉపకార 
వరా=అవకారులకు కూడ్చా నిత్యం, ఉనారమే తలవెళ్టేది; బంధ్లూని తపో 

చరత్సి యా, స్కా శాంత్కా ఇత, కథ్యతే = =బంధునులకు ఉవచారాలు చేవేది 

ఎవరో ఆమె శాంత అని, చెప్పబడుతున్న ది. 

- _ తాత్సర్యం. ౩ మము విత్యనంతుష్ట, మానావమానములందు సమద్దుష 

కలది, 'ఆనాయారహాత, అహాంకారరహిత, మాత్త్సర్వచహిత్ర . అవకాతులకు 

కూడా నిత్యం 'నకారం చత వెస్టేద్సి. బంధువులకు. .నయితితయుబకు తవ 

చారాలు. ఛేవేద్సి' శాంత నాయిక”... న 
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వోవన మేధితో= నంభోగపీయ, అంగజూఖంకొరాలైన పాలాభావం-వోవదావీ 
టేతో కూడినది; కలా-శిల్పవిశాలాఢ్యా లలితా, వంకర ర్తి ఛొఎ కళలంద్యు శిల్ప 

ములందు వరివూర్హ, తో ట్ర) లలిత (అని) చెన్సబడినది. 

తాత్సర్యం : రూవ-యౌవననంవన్న, నఖులతోడి కేళియందు ఆసక్తి 

కలది, అందుకు (వయత్నం చేనేది, న స్రాలు-అంగరాగాలు-మాల్యాలు-వీని 

యందు అనక్తి కలది వనంతబుతువులో సాగరతీరములందు, శౌ లవరినరము 

లందు నరిత్తటుములందు వివారించటం ఇన్టనడేది, నంభోగరనీక భావ-వోవ- 

పాలా id కలా-శిల్స చతుర్క “లరిత నాయిక అవుతుంది. 

టీక: కామోవచారాన్ని వివరించిన వందర్భంలో ఫో భరతముని, స్త్రీలలో 23 
శీల 'లేదా సత్త్వ భేదాలను వేర్కొని, వివరించినాడు. (నా.శా, Xx1-100-144): 

కృసప్తీలు - దేవాదావనా. గంధర్వ-రక్ష.నాగావక్షి-ఫిశాచాయక్ష్యూవ్వాజడర-వా 
నర-హస్తి-మృగ-మీన-ఉ ష్ట్ర -మకర-ఖర- పూకర-వాజి- మహిష -అజూశ్వ-గవాదులతో 

తుల్యములయిన శీలాలు. కలిగి ఉంటారు . {వాశా. xx1-100-101). “శీలం, 

సత్త్యం, చైతన్యం, బుద్దిపూర్వకత, నస్యభావం, హేవాకం అనేవి ననన నాన 

గవాదులలోని. ఆది వదం చేత ఇంకా పలురకాల నీలాలు కల ప్త్రలు 

ఉండవచ్చునని గ్రహించాలి. ప 

అరా వీనాలంకారికులలో శార్తవాత్తనయుడ్తు ఒక్కడే 22 2 శిలఖేదాలను, భరత 

_ మతామపారంగా. నివరించినాడు[( శ్వశీల, 'భేదం' భాఃహ్రతో . లేదు). 

ఈ. శీలభేదాలను వివరిఠచటుంలో' ' తొలుత, '' భరతముని చెప్పిన దానిని 

_ చేర్కూసికీ' అంతకు విశేషం లాలో ఉంటే దానిని కూడా చినర 
సేర్కాంట్టున్నాను. న గ 

మూలర.; నావాశీలా. 'ప్రయోశ్చేతూ న్వన్వల . సత్త్వ నా! 

క క్ల - ఉవదారో యభావత్త్యం స్త్రీణా, మభ్లోడనే హార్దదః | 
_  * మహాను వ్యన్యథాయుక్తో: వెవ తుష్టికరో భవేత్ | - 

. యథా పంప్రార్హితావాప్త్యారతిః సముపజాయతే | 
" ్రవుంసయోశ్చ రత్యర్హ మువచారో విధియతే.!! 



'ధర్మార్హం హి తవశ్చర్యా మఖార్ధరి ధర్మ ఇవ్యతే | 
సుఖస్య మూలం (ప్రమదా స్తాను అమ ఇష్యతే || 

న అల iri, 

తాత్పర్యం : తమతమ నతా నత్తా (న్ని జశయించుకొపి, త్రులు నానా విధా . 

లైన శీలాలను కలిగి ఉంటారు. ఆయా న్వభావాలను గుర్తించి .తదనుగు 
ణంగా వారిని సేవించాలి (=కామోవచారం. చేయాలి). . నత్తా ఇశుగుణరగా 
చేసిన ఉవచారం, అది అల్ప మైనవ్పటీక్రీ వారికి వార్షదాయకమవుతుంది. 
వారివారి - శీలాలను గుర్తించక కావించే ఉవచారం ఎంత గొవ్తడో - అయిన ' 

వృటేక్సీ అది వారికి తుని కరం కానేరదు. * = ప్రాక్టించిన (=కోరిన) 'దానివి 
పొందటం చేతనే కదా రతి జనింజేది! కావున స్త్ర, వుర్తువులందు వర 
న్పరం రతిజనించటానికి తవచారం hyn Danan అంబే అన్యోన్య 

శకం; ko భం ఆచరించాలి. అట్ట మజానికి మూలం pn 

. Fa wens 
RC NE J Ho i Wee WW CUB 

స లై | స 1 గ. 

ఇ ఫా es ఇర" . 

f. దేవకిల ; 
ణ్ శ pe నూ కసే. i క జ re జూ మ ఫి హా. - 

మూలం 3 నా త క నట Fe 

అరోగా సీపు న ల గ గ శ. 

బాబాల సర్గల్తిస్రియా ౬. : =... 
 చేవశీలాంగనా. H స hn సై 

ఖో ప 

అ FEE ట్య ద్ర తాతల! 
వ దేవకీ. భత ఎ 
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చపలా చొతిలుద్లూ చ వరుషా కలహ్రియా | | 

కచ్చారిల, shen hia కా Hf షో 

ra -104-105) 

కాత ఆనందు. బాల్యమున = సం ప్రరమైనా ర్ట అతిపూ 

E చీ అః ity Mel: ui ట్ల స ఖ్ ” a ను ప 
| 8 వ 0 we Er క్ర వం. epee, 

hon a రతీప్రీయా 11. 
“A వాత్యే. చ నృత్తే చ రతా ఫా మృజావతీ | 
- శంధర్వవెల్త్యా విజేయా న్నీగ్రళ్వక్కేశలోచవా || 

. =(నా.శా, xx11-106-107) 

es. హ 

a 

రాళ్సర్యం : foamed ఆసక్తి, నుందరము లేన న్మేతానఖ-దంతాలు, 
సస వోవేతాలయిన అంగాలు, నేరభావ ణాలు, అల ల నంతానం, రతియందు 
(పీతి, గీత-వాద్వ- వత్తములందు ఆనక, వారం, వలిశుద్దత్య న్నీగ్రములౌన 

_ చర్మ- కేశా నేత్రాలు కలిగిన. అంగన 'గంధర్పశీల).. న 
, నబక్షత-దంతక పయ, లట (a స్మి మ ఈ ణే తన్సి, వువ్చశయ్యాళిలాషలో న్ా స. 

4 రాక్షనకీల : 
మూలం : బృహద్వ్యాయళపర్వాంగి రక్ష విస్తీర్లలోచనా । 

- ఖరరోనూ దిహాన్వవ్ననీర తాత్యుచ్చభొషిణీ 1. 11. 
_ వభిదంతక్షతకరీ శ్రోధేర్గా 

నిశావినోరీలా చ ops శల మాశ్రితా mn 
= -(వా.శా.₹13].108.109) 

తాత్పర్యం : వెద్రని విశాలములు అయిన అంగాలు విన్తీర్థమ్ములైన ఎజి 
కనులు, , శిరోమాలు, వగటి. wren ఆనక్షి, ' నాటు ట్ 
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ఈర్వా- కలవాములందు (నీతి, రా[తులందు వివారించే న్వభావం కలది, భఖ 

శ్షతదంతక్షతాలు చేనే అంగన 'రాక్షనశీలి. 

ర్. నాగశీల : 
మూలం : తీక్షు నాసాగ్రదశనా సుతను స్తామలోచనా | 

నీలోత్సలసవర్గా చ స్వవ్నశీలాఒతికోపనా || 
- తిర్యగ్గతి శృలారంభా బహొశాసాతిమానినీ । 
గంధమాల్యానవరతా నాగసత్తాాంగనా స్మృతా |! . 

-(నా.శా.XXII-110-111 

తాత్పర్యం : కొనదేరిన ముక్కు, వాడిధంతాలు అందమయిన 
శరీరం, ఎజ్జుని కనులు, నీలోత్సలంనంటీ రంగు, అతికోనం, తిర్భగ్రమనం 
( =ఆడ్లంగాౌ నడవటం న ఆరంభములందు చౌంచల్యం, అధిక (1 జబున వెట్టు 

నట్టు) నిశ్వానం, అతిమానం, గంధ-మాల్య-ఆననములందు ప్రీతి నిద 
యందు ప్రీతీ కలిగిన అంగన 'నాగశీల” (నాగం= త్రాచుపాము) 

6. 'శకునోశీల : 
మూలం : అత్యంత వ్యావృతొస్యా చ తీక్ష_ శీలా సరిత్సియా | 

సురానవక్షీ రరతా బహ్వపత్యా ఫలప్రియా [| 

నిత్యం శ్వసనశీలా చ తథోద్యాననన ప్రియా | 
- వవలోా బహువాక్ళీ ఘా శోకునం సత్త (మా[గీతా | 

-(నా.శా.XXI1-112-13) 

తాత్నర్యం ' బాగా (ప్రక్కకు తిరిగిన ముఖం, తీక్ష్ణ మైన న్వృభావం, నదు 
లయందు ప్రీత్సి నురా ,ఆనవ్యాక్షీరములందు . ప్రీత, నితృళ్వాన్క. చొవల్యం, 
ఎక్కు మాట్లాడం, తొందరాకలది శకునోశీల” (శకునం=నక్షీ ). 

శ్మీఘగతి వ్రతివత్తి (= తెలివిలేటల్సు) కలది, వరాజ్బుఖి (భావ) 

7. వీశాచకీల 2... లల 
మూలం : ఊనాధికాంగుల్లి కరా రాత్రౌ నిస్మ్రుటచారికే | 

బాల్ డ్వజున శీలా చ సనా శ్లీష్టభాషిలే If 
సురశే కుత్సితాచొరా రోముళశొంగీ మహాస నౌ | 
పిశాచసత్తా ్లిక్షేయ్లా శ్రద్ pres ఫీయా || 

ప 

(నా... NK11-114-15) క్ల 

nee th 2 ఫై స్ట | 
న కి క హా wi భ్ నే జ్జ r mi: క్ ౯ ' శు! “Meg 

స బీ ళ్ 
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కాత్నర్యం.: ఎక్కువాతక్కువలుగా ఉన్న (వేళ్లుగల చేతులు, గృవా-ఆరామ 
నంచార పతీ, వీల్లలను నీడించే న (భావం, 'నెచ్యం, శ్రీష్రములయిన మాటలు. 
mn కుత్సితాచారం, రోమశాలయిన అంగాలు మహాస్త్యనం మద్యా 
మూంన-బలులందు (పీతి కలది పేశాచశీల'. చేతుల, వేళ్లుమాత్రమేకొక కనులు, 
దంతాలు, వెదవులు చనులు న్తనాలు నఖాలు కూడా ఎక్కువ తక్కువు 

లుగా ఉంటాయి, అన్ఫతభాషిణీ (భా. (ద. } 

ర్. యక్షశీల : 

 మూొలం ; స్వవ్నపసే  (దనాంగీ చ బ్రరశయ్యానవ పియా | 

మెధావివీ బుద్దిమతీ మద్య-గంధామివ ప్రియా || 
చిరదృస్ట్రేషు హర్షం చ కృతజ్ఞతా దుపైతిసా। 

అదీర్హశాయినీ చై చైవ sd స్మృతా 11 

-(నా,శా. XXx1-116- 17) 

తాత్పర్యం : Cr చెమర్చే న్వభావం కల శరీరం, స్టీరములయిన 
all ఆననములందు పీతి మేధ, బుద్ది, మద్యా-గంధ-మొం, నములందు 
(పీతి చాలాకాలం తరువాత కనిపించిన వార్ వట్లు వార్షం, కుతజ్ఞ త, తక్కువ 
నిదా కలిగిన అంగన యక్షశీల. చిరవిన్నృతులయిన వారిని చూొడగానే, కత 
జతల pre చూటాడేది (భా. వు). 

వొ భలశీల .. 

మూలం : తుల గమానావమావా యొ వరుషత్వక్ ఖరస్వరా | 
. క ad వ్యాలసత్తాా చ చ పింగదృక్ |] 

-(నౌ.శా.XX-118) 

కొళ్చర్యం మొానాఅవమానములందు నమత్సం, వరుష మైన: చోర 
_ ఖరన్వరం శార్యం, అన్భత-ఉద్దత భావృణాల్పు ఏంగళద్పమ్ణులు కొలది వాల 
శీలి (వ్యాలం=క్రూరజంతువు=వులి). దృష్ట న్ (లో! ద. గ 

10. మనువ్యణీల వల | 
. మూలం : అర్జవాభిరతా నిత్యం వళ్ల క్షంతిసుణావ్వతా | 

విధక్తాంీ Cae ఛ గురుదేవ ది(జ పియా 11 
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ధర్మ కామార్హ నిరతా ప్యాపొంకార వివర్ణితా | 

సుహృత్సిియా సుశీలా చ మానుషం సత త్తమాశ్రితా || || 

-(నా.శా, xxi 19-120) 

తాత్పర్యం : ఆర్హవనుందు నిత్యానక్తి, దక్షత, న్ా. సమంగా విభక్తము 

లైన అవయవాలు, 'కృతజ్ఞ తృ గురు-దేన-ది (జాలందు నీతి, ధర్మ -కొమ-అర్హ 

'ములందు ఆసక్తీ, ఆవాంకొరరాపొత్యం, నువ్వాత్తులందు డత, చుంచిశీలఐ కలి 

గీన అంగన మనుష శీల. నిత్సం ఉవచారవరాయణ, గంధ-నూల్య (ప్రయ 

( భా. (వ. గ 

11. వానరశీల : 
మూలం : సంహతాల్పతను ర్హృష్టా పింగరోమా ఛలప్రియా | 

ప్రగల్ళా చపలా తీక్షా వృక్షరామవనప్రియా || 
స్వల్పమవ్యువకారం తు నిత్యం యా బహుమన్వతే | 

. వ్రసహ్యరతిశీలా. చ వానరం నత్త(మా[శితా || 

-(నా.ా.XNX1-121-22) 

తాత్సర్యం : కుదింవబడిన చిన్న శరీరం, హర్హం, ఏంగళ రోమాలు, 
ఛల (ఇఅవమూత్చుటు ముందు పీతి, పాగల్బ్య, చోవల్ళు, తీక్షత, వృక్షం 
ఆరామా-వనమయులందు పీతి, న (ల చుయిన ఉవకొరాన్ని న కూడా అధికంగా 

తలంచటం, ' బలాత్కరింవబడి రతిఫలమివ్వగటం కలిగిన అంగన “వానరశీల” 
( వొనరం= కోతి }. 

శ్మీఘ-కోవ-వ్రసాధాలు కలది (భా, వ.) 

12. వాస్తిశీల ౩ 
మూలం : మహాహనులలాటం చ శరీరోపచయాన్వితా | 

' పింగాక్షీ రోమశాంగీ చ గంధమాల్యాసవప్రియో || 
కోఫనా స్టీరచిత్తా చ వ జలోద్యానవన ప్రియా 
నుధురాభిరతా చైన హస్తి సత్తా వ్రకీర్తితా 1. 

-(నా.శా, మానను 

తాత్పర్యం : వెద్దదవుడలు నుదురు, బలిసిన శరీరం, సంగళమీ అయిన 
నేత్రాలు, రోమశములయిన. అంగాలు; గంధ-మోల్య- ఆనవమయులందు (బీతి, 
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కోవం, చిత్త నైర్భం, జలాఉద్యానవనములందు. (ప్రీతి మధురములగువాని 
యందు పీత్తి రతియందు ఆసక్తి కలిగిన అంగన “వాస్త శీల. 

" మందగేతి, 'ఆయతగతి (-నడిచేటవూడు పాదానికి పాదానికి మధ్య వ్యవ 
ధానం అధికం), మందచేష్ట్ర, ద్వరోష- ప్రసాదాలు చూవేది (భా. వ్ర.) 

13. వృగశీల : 
'మూలం  స్వల్పోదరీ భగ్ననాసా తనుజంఘా వనప్రియా | 

చలవిస్తీర్ణనయనా చవలా శీమఘ్రగామినీ || 
దివాత్రాసవపరా నిత్యం గీతవాద్యరతిప్రియా । ఇ 
నివాసస్థిరచిత్తా చ మృగసత్తా ప్రక్తీర్తితా || 

-(నా.శా.౫ 31-125-26) 

తాత్పర్యం : న్వల్చ మైన ఉదరం, చప్పిడిముక్కు, నన్నని వీక్కలు వనము 
లందు (వీత, నిశాలములౌ న] చంచలనేత్రాలు, చవలత, ర్మీఘగమనం, వగటివేళ . 
భయం, గీతావాద్యరతులందు ప్రీతి స్టరనివానమందు ఆనక్తీ కలది *మృగశీల”. 
విరవాం నేహింవలేనిది (భా.[వ.) 

14. మత్స్యణీల య. 
మూలం ; దీర్హపీనోన్నతోరస్కా చలా నాతినిమేషిణీ | 

బవాభృ్ళత్యా బహుసుతా మత్స్యసత్తా జలప్రియాః। 

. -(నా.ా.XXI1-127) 

తాత్సర్యం : ద్రం వీనం ఉన్నతం అయినవ్నక్షం, చాంజల్యం, అతిని 
మేవం, బవాభ్చిత్చులు బవానుతులు, జలమునందు (వీతికల అంగన “మత్స్య 
శీలి (చుత్చాం-చేవ) . [| 

*  “మారూమివి దురొచార్క అనిమేషీణే (= రెవృపొటు లేకుందా చూచేది) 
(ఖా.వ్ర) న, న ఖం! 

₹5 ఉన కీల 
"మూలం; లంటోస్టీ స్వేదజహొలా కించి ద్వికటగామినీ | 
lh కృశోదరీ పువ్చేఫల లవణామ్లుకటు[పియో 1; | 

గొ జన్ 

॥ i ' ak park గ 

“క్ల శ్రీ న్ త తులు 
a hig Ape hl 
ho Es స్ట 
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ఉద్బంధకటి పార్శ్వా చ ఖరనిష్యరభాషిణీ 
అత్యున్నత కటీ గ్రీవా ఉష్ట్రసత్సా(౭_టవీ ప్రియా || 

-(నా.శా.XX0-128- .29) 

తాత్సర్యం : (వేలాడుతున్న వెదద్మి అధికస్నేదం, వికటగమనం, నం 

చిన ఉదరం, వువ్య్ర-వలములందు ఉన్చాావులువు-వచగరు రుచులయందు (వతి, 

వదులుగా ఉండే కటాసార్నాంల్కు వరువ-నిమ్రురభావ ణాలు పొడవెనమెడ, 
అడవులందు (ప్రీతి కలిగిన అంగన “ఉన శీల ( ఉషం=ఒంటె) 

16. మకరణీల : 

మూలం క స్థూల శీర్దాంచితగ్రీవా దారితాస్యా మహాస (నా | 

జ్జేయా మకరసత్సా చ క్రూరా మత్స్యగుతైర్యుతా |! ' 

-(నా.7ా.XX11-130) 

తాత్పర్యం ; స్థూలమైన శిరస్సు, .నంగినమెడ, తెరచిన నోరు, 'పెద్దకంఠ 
ధ్వని, క్రూరత్వం, నుత్ప్యశీలయొక్క గుణాలు కలది *'మకరశీలి. మత్స్యగుణాలు 
అన్నీ ఈయెలో ఉంటాయి (భా.వ.) 

17. ఖరణీల + 
మూళలం వ స్తూలణిపో వ్పదశనా రూక్షత్వ క గాటుభోషిణీ | 

'రతియుద్దకరీ ధృష్ట్రా నఖదంత క్షత ప్రీయా || 
నపల్నీ దే (షి ణీ దక్షా చపలా శీషఘ్టుగామినీ ] 

సరోగా బహ్వావత్యా చ ఖరసల్స్యా వ్రకీర్తితా ! 
క e.XXn-131-32) 

తాత్సర్యం నూలు మైన నాలుక వెదనులు దంతాలు, నరువమురున 

మ్మ కోటు భొషగాలు, ,. చతియుద్హంలో ఆనక్తి, ధార్హ్హ్యం, నఖక్షతాదంత. 
తశశణిణరు శ్రీళి నవతియందు ద్వేషం దక్షత, చావల్బం, శీభ్రుగమనం, 
రోగం. కా. తల్ 'ఖరశీల (ఖరం= గాడీద). 

శ థ్, ను "కా te i eR 
జే fy 

| we స్ స న; న క! 
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కృష్ణా దర, ష్టోత్సటముఫీ ప్రొప్వోదర శిరోరుహో ; 
హీనాచారా జనో వత్తా సొకరం సత్త (మా శితా | 

-(నా.శా.-XXI1-133-34) 

తాత్పర్యం : ద్వర్హములయిన వృవ్ష-ఉదర-ముఖాలు, రోమశములయిన అవ 
నయవాల్కు బలం నన్నని నుదురు, కందమూలాథలములందు (ప్రీత్ నలువు 
రంగు వండ్లచేత విక్టతమైన ముఖం, చిన్న పొట్టు సొట్టిజుట్టు, వీనమయిన 
ఆచారం బవానంతతి కలది “నూకరశీలి (=నూకరం=వంది) 

నవత్నీ ద్చేషిశీ దరీరత (=మూలగదులలో ఉండటానికి ఉన్ష వ డేది 
( భాద. } | 

19... వయకిల : 
మూలం : స్థిరా విభక్త పార్మోరుకటీ పృష్ప శిరోధరా | 

. సుభగా దానశీలా చ బుజుస్టల శిరోరుహా | 
కృశా చంచల చిత్తా చ స్నిగ్సవాక్ శీఘ్రగామినీ | 
కామక్రోధపరా చైవ హయ సత్త్వాంగనా స్మృతా | 

-(నా.శా.XX01-135-36) 

ఛాత్చర్యం : బై్ర్వం, నుభగత్సం, దానన (భానంర, నిడుపాటి వెద్దదొట్టు, 
శృశత్సం చాంచల్యం, వాక్కులో న్నీత్త శ్యఘగమనం, కామం, (కోధం, 
సమవిభక్త ములయిన పార్గ-కట-ఊరు-వృష్ష-గ్రీవాలు కలిగిన అంగన “వాయ 
ఢీల*, స ॥ 

20. నుహిషశీల వ. ! . 
మూలం వ స్టూలవృష్టాక్షిదశనా తనుపార్మో(దరా స్థిరా | 

హరి లోమౌంచితా రౌద్రి లోకది (ద్భా రతిపీయా || 
కించి దున్నతవక్తారి చ. జల క్రీడావన ప్రియా; 

 బృవాల్లలాటా సుశోణీ మాహిషం సత్త (మా|శితా [| 
| అ శశ -(నా.4.XXH-137-38) 

తాత్పర్యం: స్టైర్యం, బీరు నెత్తిన రోమాలు, ర్యౌదం (=బకని కనులు), 
లోకద్దే(షం, (బల, ఉన్న తోవర్త్ గం, జలనన క్రీడలందు ఆసక్త “వద్ద 
ee అంద మైన పరుదులు,.. న్యూలమ్ముకైన.వృున్ణ- నేత్ర వాతొలు, నన్లని 
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పార్మాంలు ఉదరం కలది మహివశీల. న్లూలదంత్క, అభీరువు (=భయం 
లేనిది) (భా.(వ.. 

21. అదిశీల : 
మూలం : కృశా న నిష్టబ్ద స్త్రి సిరలోచనా | 

సంక్షిప్తపాణీ పాదా చ సూక్ష్మ “కోమసమొచితా || 

భయశీలా జలోద్విన్నా బహ్వపత్యా వనప్రియా | 

చంచలా శీ ఘగమనా హ్యాజసత్నా(ంగనా స్మృతా || 

-(నా.7ా.XXI1-139-40) 

తాత్సర్యం : క్రుశత్త(ం, సన్నని భుజాణు ఉదరం, నిశ్శలముటు పైరదులు 

అయిన నేత్రాలు, పొట్టి కాళ్ళు- చేతులు, న్యూక్ష్మ ములయిన రోమాలు, భయం, 
నీటిని చూస్తే భయం, బస నంతతి,  వనములందు నీతి, చొంచల్యం, తమ 
గమనం కలిగిన అంగన అజ శీలి (యు మేక) ' 

భుజాల అంతరం అల్పం, శీతభీరువు, వేడిశరీరం (భా. బ్ర. ) 

22, శ (కీల : 

మూలం : ఉద్భంధగా[త్ర నయనా విబ్బంభణ పరాయణా 

దీర్హాల్బవదనా స్వల్పపాణిపాదవిభూషితా |! 

ఉచ్చెః స్వనా స్వల్ప నిద్రా కోధనా సుకృత ప్రియా । 

హీవాచారా కృతజ్ఞా చ శ్వశీలా పరికీర్తితా Y 
-(నా.శా.XX1141-42) 

క 

| తొళ్సర్యం : గాతలాఘునం, నేతపొటవం, ఒడలు సాగదీయటం, పొడ 
మశ చన్నముఖం, పొట్టుకాళ్లు- చేతులు, ఈ బ్లో సన (నర, తకు న నిద, (క్రోధం, 

మ్ంచి వేనుళందు పీత, వానమయిన ఆచారం, కృతజ్జ త కలిగిన అంగన 

“శ్వళీల' (క్షకుక్క) 
ఈలేదంి భా,వ.లో లేదు (అందులో 22 భేదాళే ఉన్ని). 

23, గోశీల 3 '. 
మూలం = ae ఢోల్ తనుఉంఘొ సుహృత్సియా 

"సధ్తీన్తపాణ. పాదా చ దృఢారదభా (ప్రజాహితా 11 
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పత్ఫదేవార్చనరతా సత్యశౌచ గురుపియొ 

స్టి్రా పరిశక్లేశసహా గవాం నత్తం సమాశశ్రితా || 

-(నా.శా.XX1-143-44) 

తాత్పర్యం : న్యూలములు-వీనములు-ఉన్న తములు అయిన వీరుదులు, 
నన్నని జంఘలు, నువ్వాత్తులందు (పీతి, పొట్టికాళ్ళు haps _(ప్రయత్త్సముందు 
వట్టుదల, (వోజాహితకారిత ౦ పేత్హ్ర-( దేవార్గునలందు (ీతి, నత్యశౌాచము 
లందు గురువులందు ప్రీత, సై సైతం, కే కేశమందు ఓరిమి కలది గోశీలి, 

“'నజాపొతా” అన్న nar కన్న నంతానం మీద ఆదరం కలది అని కూడా 
_ అరం చెవ్పువచ్చు. 2) 

10. వాసకసజ్ఞాది నాయికావస్త్రలు ; 
మూలం : తత్ర వొసకవజ్డి చ విరహేత్కంఠితాసి వొ | 

స్వాధినభర్ర రకా" చాపి కలహాంతరధితాపి వా || 

ఖండితా విప్రలబ్లా వా తథా ప్రోషితభర్తకా |! 
తథాభిసారికా చైవ er: సజ తు నాయికాః || 

 అన్వవస్దాను విజ్లేయా నొయికొ 'నాటకాశ్రయా |. 
శవా XXH-211-12, 21) 

అర్హం : Fe నానకనేజ్లా శే సే (అవి:వా), నొ (ధన 
భ్రకా ఆవే), కలవోంతంతా (అవి నా), ఖండితా, బివ్రలబ్దా 
(వా), (తధా, ప్రోషతభ్తూక్కా (తథా) అభిసారికా (చ వవ), అక్టొ(తు) నాయికా జ్ఞాయా (త) =  పానకనబ్హ్ర విరరోత్య రత, . స్పాధీనభ్త్రుక్క 
కలహోంతేలెతో ఫండిత్స వివ్రలబ, panes చక అభీసా రిక. ఈ ఎన్లిమిది 

' మంది నోయితలు. (అని) తెలియనలా. '. SE పత నాటుకాశ్రయ్ల్సో, 
నాయికా, ఆను-అవన్లాను, చిట్లో ఇంక = నాటకాశ్రయ అమినో. నౌాయిత్త్ + 
అవ్థలలో (ఉంటుందనీ) తెలియీవలె. - ్మ .. 

తాత్పర్యం : నాయికలు ఎనిమిది విధాలు- 1. వానకనడ్ల, శో ' ఎఢ్రప్రో 
తృ_ంరిత్క 3. సాఢీనభిల్ల్రుక, 4 Mada సంత 6.- “దృవలట్ట, 
ణా ర్ు "త. ఆధిసొరికు ఎ... ౨, “ శనొటక్షడువదలి నొయిక 
ఈ అవ్షన్ల ఏ పొందుతుంది. 
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టీక న కా మోపచారాన్ని వివరించే సందర్భంలో నా.శాలో ఈ ప్రసక్తి 

ఉంది. తొలుత *నాయికలు ఎనిమిది విధాలు” అని చెప్ప, చివర నాటకము 

నందలి నాయిక ఈ ఎనిమిది అవస్తలు కరిగి ఉంటుంది అని చెప్పినాడు 

భరతముని. “నాయికలు ఎనిమిది దిధొలు' అని చెవ్నేటం వల్ల “అష్టవిధనాయి 

కలు .అనే భావం (ప్రచారంలోకి వచ్చింది. కొని వీరు వేర్వేరు నాయకలు 

కారు; అంటే నిజంగా ఇని ఎనిమిది నాయికా భేదాలు కొవు. నిజానికి ఇవి 

నాయికలయొక్క అవస్థాభేదాలు మొత్రమే. ఒకే. నాయిక పెక్కు అవస్టలకు 

లోనుకావచ్చు. అందుచేతనే, చివర, 'నాటకమునందలి నాయికావస్టలు 'పై 
విదంగా ఉంటాయి అని భరతముని "ఫొచ్చరించటం గమనార్హం. అయితే, ఆయా 

అవస్తలలో ఉన్న నౌయికను, ఆ అనన్హ పేరుతో పిలవటం సం|ప్రదాయం-వాసకనజ్ఞ, 

విరహహోత్కంఠిత మొ. 

అస్ట్రవిధ నాయికానస్తల అభినయం + 

చింత, . నిశ్వాసం, ఖేదం, హృదయతావం, సఖీసంలాపం, తన అవస్థను 

ఫర్యాలోకనం చేసుకొనటం, గాని, దైన్యం, అ(శుపాతం, రోషం తెచ్చుకొనటం, 

భూషణాలను త్యజించటం, "శే సంస్కొరాదులు లేకుండటం, దుఖం, రోదనం 

అనే వాటిచేత ఖండితా-విప్రలబ్దా-కలహాంతరితా- ప్రోషితభర్హ్భకలు తమతను అన 
సలు నిరూఫింఛాలి. శే 

విచిత్రం టీ 
జు 

లం అయిన వేషం, (ప్రమోదం చేత వికసించిన ముఖం, 

అధికమైన" శోభ-పీటిచేత  స్వాధీనభిర్తృకావస్థ నిరూపితం కావాలి (నాంశా. 
1 3 1 

00162226). “బానశనజ్జ- అభిసొరికలు కూడా స్వాధీనభర్చృక వలెనే తను 

తమ అవస్థలను విరూపించవలెనని . అభినవగున్నడు సూచించినాడు. . (అ,ఖా.3 
న నంమ్షటు. 210}. ల 

ఎ | 

” జా 

ని 'వేక్సతికి సీ శీలా గతి- సతులు నియతములై ఉంటాయో వాటినే, 

రంగ ్రశేశ్లశ . ఛేసినవ్నటిమంచ్తి, రంగం నుంచి నిష్కర్సిమించ్తేవరకు పాటించాలి, 

ఈ ఎనిమిదినుందిలో. ఫ్వాధీననలిశా-లా సకసల్ఞా-ఇభిపారికలది “సంభోగశ్చం 
గారం? ఇంక ఛఈక్కినవారిచి నివ్రలంభశ్నీంగౌరం, 5 

చ హ్వాలీనన్రకాది. దేదములంద్లి విట్లేవాలను శృంగాధమంజరీఖాధుడిట్లా విన 
 శించినాడు. '(శృంణారనుంజ్ఞర. : ఫేటటు M213) : _ 

SS NL MIMI, COV A. Ca SE iF 
హి! ? హమూన్యబేదాలు (6) .: ప్వీచు. ముగ్ధ మధ్య; 

"పీఠ, వరకీయ్య సామాన్య, విశేషభేదొలు ; దూతవంచిక, భాొనిశంకిత, / 

ఖే 
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2. వాసకసజ్జిక : సామాన్యభేదాలు (6) : Laka 

విశేష భేదం :' అవసితవ్రవాసవతి. 

3. విరహోత్కంఠిత : అనుత్సన్న సంభోగ, కార్యనిలందిత సురత, 

సామాన్యభేదాలు (5) స్వీయ, మధ్య, ప్రొఢ, వరకీయ, సామాన్య. 

విశేషభేదాలు (4) : దర్శనానుతాపిత, శ్రవణానుతాపితు చిత్రానుతాపత, 

స్వప్నానుతాపిత. 

4. విప్రలబ్బ 2 నాయకవంచిత, సఖీవంచిత. 

సామాన్యభేదాలు (5) : స్వీయ మధ్య మొ. 

“ల్, ఖండిత న సామాన్యభేదాలు (5) : స్వీయ, మధ్య మొ. 

'విశేషభేదాలు (5) : మానవత్సి ధీర అధీర, ధీరాధీర అన్యాసంభోగ 
దుఃఖిత. ' 

మానవతి భేదాలు .(3) : గురుమాన్మ నుధ్యమాన, అఘుమాన. 

అన్యాసంభోగదుశఖిత భేదాలు (4) : దూతీసంభోగ దుశిత, దూతీ 
సమాసక్తి' దూఃఖిత, ఇతర" రతి శ్రుతి. భిన్న, ఈర్వాగర్సిత, 

6. కలహాంతరిత : సామాన్యభేదాలు (5) : స్వీయ మధ్య మొ, 

_ విశేషభేదాలు : ఈర్వాకలహాంతరిత, Cs 

7. .వక్రోక్తి గర్విత : సామాన్యభేదాలు (5) : స్వీయ, మధ్య మొ, 

విశేషభేదాలు (4) : డ్రైముగర్విత, సరదర్యననిక్క సౌభాగ్యగర్విత 

వై వుణ్యగర్విత.  .. 
- పాందర ఫర్వశాలేవాల.. స్మితగర్విత, యౌవన గర్విత, das సగర్విత, 

విలామర్విత. | 

8. ప్రోషిత. భర్తృక : ప్రవత్స్యత్స్పతిక, |ప్రవ్రనత్చతిక, ముం 
పామాన్యలేదాలు . (61: స్వీయ ముక్త మొ. 

విశేషభేదం : విగలిత |ప్రస్తానవతీక. 

Fx అభిసోరిక : . ఫోమాన్యల్రేదాలు. (6) : స్వీయ, ముగ్ర్య మొ. 

విశేషభేదాలు :  జోతా ఛిసారిక, తమోళీసారిక, దివాభిసారిక, గరా (భి 
సారిక, కామాళిసారిక, Crepe 
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(1) వానకనకజ్రికో : 
మూలం : ఉచితే వాసకే తు రతిసంభోగలాలసా | 

మండనం కురుతే హృష్టా సా వై వాసకసజ్ఞికా || 

-(నా,శా. 11-213) 

అర్హం : ఉచితేవానక్కే. యా(త్సు, రతి నంభోగలాలసా = ఉచిత 
వానక మంద, ఎవతె, రతి నంభోగలాలనయై; వ్వాష్టా, మండనం కురుతే, 
నూ (వె ); వానకనజ్రికా = నంతోషంతో, అలంకరించుకొంటుందో, ఆమె, 

వానకనజ్రిక, 

తాత్పర్యం : ఎవతె ఉచితనానకనమయంలో, రతిసంభోగలాలనయై సంతో 
వంతో తనను అలంకలించుకొంటుందో ఆమె 'వొనకనజ్రిక అవుతుంది, 

నంభోగాభిలావ తో, రాతి అంతా వనించి ఉండే చోటు అంకే వడక 

టిల్లు వాసం”; అందుకు ఉచితమైన కాలం “వానకం” (అ.భ్యా. వానక 
నమయంలో తనను నడక్షటింటని అలంకరించుకొని ప్రీయాగమనాన్ని (వ్రతీక్ష 
చేసేది వానకనజ్రక (= వానకనభ్ఞ). నాయికకు అలంకరణ నఖిచేస్తుందని 
సాద. “మువార్మువాా? మండయంతీ” = వడకటింటిని తనను మరల 
మరల అలంకలించుకొంటుంది, అంటే అలంకరించుకొంటూ, నచ్చక, నరి 
దిద్దుకొంటూ ఉంటుందని సింగభూపాలుడు. ఆమె చేష్టలను ఇట్లా ఇంకా 
వూంచినాడు. 

(గ్రయునితోడి కలయికను గూర్చి, మనోరథాన్ని (= తన మనన్సులోని 
కోరికను) గూర్చి ఆలోచిస్తుంది. ఎక్కువగా చెలికత్తెలతో చినోదిస్తుంది. 
మొటి మాటికి దూతికను సాభిప్రాయంగా చూస్తుంది (= తవ్పక వస్తాడా? 
వచ్చే నమయం అయిందా? మున్నగు మూగవశ్నలతో). ప్రియుడు వచ్చే 
ధారని డీక్షగా చూస్తుంది (రను. 125-27). ! 

వునోరథాన్ని గూర్చి రనమంజరీకొరుడు (క్రింది ఉదానారణ ఇచ్చినాడు 
(67): -. 

“ఆవయా రంగయోః ద్రై౮తే భూయో విరవా విసన | 
_ ఆద్వెలే చ న్మత సీతం నస్కాదన్యోన్చ వీక్షణమ్ || 

= (నాయిక నభితో) మూ ఇరువురి దేవోలు విడివిడిగా ఉంశే విరహానునే 
వో స్టా నంభవిన్తుందిి కొని. రెరడు దేనోలు ఒక్కటిగా. అయితే చిరునవ్వు, 
ల ' చుష్ణ మైనో ఓరడొరుల దర్శనం కఖుగదు! 
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వానకోచితకాలాలు ఆరు : 

మూలం : పరిపాట్యాం ఫలార్థే వా నవేప్రనవ ఏవవా | 

దుఃఖే చైవ ప్రమోదే చ షడేతే వాసకాః స్మృతాః | 

ఉచితే 'వాసకే తతొ మృతుకాలేఒపి వాన్ఫపైః। 

ద్వేష్యానా మథ వేష్టానాం కర్తవ్య ముషసర్పణవమ్ It 

-(నా.శా. XXI1-208-09) 

తాత్సర్యం : 1. వరిపాటే (= బహాభార్యలున్న వడు వారి వాం వంతుల 

బొవూన వెళ్ళవలసీన రోజు), 2. భలార్లం (= బుతుకొలం = నంతొనం 

కోనం), తే. నవత్తం (= నవోఢా విషయం), 4. ప్రసవనచుయం, ర్, 
దుఖనమయం, 6. అధికనంతోవనమయం-- ఇని ఆరున్నూ 'వానకములు '. 

ఉచితవానకసదమయంలోన్లూ బుతుకాలం లోనూ, ధర్మనరుడై న రాజు, 
నాయిన తనకేస్తురాలు అయినా, కాకపోయినా, తవృక ఆమెను చేరి కామోవ 

టీక; నిఘంటువులందు ఆరు వాసకము లిట్లా. ఉన్నది : వారం 

(= పరిపాటి, Ih ప్రవాసం. నుంచి రాక, "'వసాదనం, ఉత్సవం, 

నవోఢాలాలనం. “ 

“వేడు నాకు ప్రియమైన. వాసరం' (= రోజు)" అని నిశ్చయించుకొని 
. తదమగుణంా సురత కమ కరాలు లా. అవుతుందని రస 

మంజరీకారుడు. 

'వానకసట్జ చే చేపే 'స్రతీక్షాదులు నా, శాలో ఇట్టా వర్లితములై నాయి (నా.శా. 
XXI1-243-259): 

భూవణాలను, పుష్పాలను, ధరించి ప్రియుని రాకను ప్రతీక్షైంచాలి. ఇచి 
రుద్దంగా, సేవిలాపంగా వాయిక తనను అలంకరిలదుకోవాలి. ఇట్లా వాసకోచిత 
విధిని నిర్వర్తించి వాళిక (= ఆనాటి నడియారం) శబ్దాన్ని చినటానికి చెదియొగ్లి 
కాలాన్ని. నిర్రేశిమ్హా ఉండాలి (శ్షంతకాలక గడచింది, ఎందుచేత ఇంతవరకు 
రాలేదు? . అని వితర్మ్ంచుకోవాళి). ' అనుకొనిన ననేక ఇనా 
రాకపోవటం చేత, చిక్షబయై, కంపిస్తున్న స్గాత్రంతొ విష్ణ పైన పృాదయంతో 

ద్వారం దగ్గరకు పోనారి. 

1 

డ్ 
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వొమపాస్తంతో ద్వారాన్ని, దక్షిణహస్తంతో కవాటాన్ని పట్టుకొని ద్వారానికి 
చేరబడి, నాయకుని రాకను నిరీక్షించాలి. అట్లా ద్యారానికి చేరబడి శంకా- 

చింతా-భయాలను (ప్రదర్శించాలి. ప్రియుడు ఎంతకును కంటవడకపోతేే ఆమె 

క్షణం సేవు విషణ్ణయై దీర్హంగా నిశ్వసించి, కంటనీరు పెట్టి; సెన్నహృదయంతో 
ఆసనమందు' కూలబడొలి. 

మంచి- చెడ్డలను తర్కిస్తూ, ఆతడు రాకపోవటానికి కారణం బహావిధాలుగా 

విమర్శించుకోవాలి. అంటే ప్రియుడు రాకపోవటానికి కారణం గురుకార్యమా? 
మిత్రులతో కలిసి ఉన్నాడా? లేధా ఇంకొక ప్రియురాలిచేత బద్దుడైనాడా? - 

అని చింతించాలి. చివరకు, కనులదరటం, భుజోలదరటం మున్నగు నిమిత్తా 

లచేత్స్క శుభ-అశుభ శకునాలను సూచించాలి. (స్త్రీలకు వామపార్శ్యమందు 

కలిగే నిమిత్తాలు శుభసూచకాలు, దక్నిణపొర్న్యమందు కలిగేవి, అరిష్ట సూచ, 

కొలు, ' నామపఫార్శ్యమంటలి నేత్ర-లలాట-భ్రూ-నాసా-ఓప్ప-ఊరూ-బాహ-స్తనాలు 

అదరితే) అది ప్రియనమాగమాన్ని సూచిస్తుంది. ఇంక దక్షిణపార్మ్వ్యములందలి 
అవయవాలు అదరటం దుర్నిమిత్త సూచకం: అట్టా దుర్నిమిత్తాలు. కన్సట్టగానే 

క్షణకాలం మోహం ఫొందాలి. నాయకుడు రానంత సేవును చెక్కిలిని చేతికానించి, 

తన అలంకరణాన్ని నిరసించుకొంటూ ఆమె ఏడ్వాలి. తర్గునాత ప్రియుని 

రాకను గూర్చి శుభనిమిత్తాలు కనువట్టినంతనే, ఆతడు ధరించిన వుష్పమాల్యా 

దుల గంథాన్ని ఆఘ్రాణిస్తూ వాని రాకను సూచించాలి. అల్లంతదూరంలో 

నాయకుని చూచి ఆనందంతో యథావిధిగా ఎదురేగి ప్రహర్షంతో, వికసించిన 

కనులతో కాంతుని చూడాలి, 

వాసోనచారమందు అధికంగా భూషణాలను ధరించరాదు ధ నించే రశనా-. 
నూవురాదుథిందు (ప్రశస్తం, 

సీ నూ. నాయికా ఖేదాళై న ముగ్గా-చుధ్యా- ప్రొఢలే కొక, seman 
కూడా * చాసకసజ్ఞికలు కాగలరు. ఇందులకు ఉదాహాధణలు. రసమంజరీకర్త, 
శృంగారనుంజరీకర్త ఇచ్చినారు, 

. అవసితప్రవానవతికా . భేదం : 
నిఘంటువులు “ప్రవాసం నుంచి తిరిగీ రావటల్ 'అన్నదొనిని కూడా 

వాసక్షభేడంగ్గా (గ్రహించటుల చేత -“అవసిళప్రవాననతిక” అనే భేదాన్ని మొడా 
వాసకసజ్జికా 'భేదంగా పరిగణించాలని. శృం,మం,కర్త  నిర్హరించి, దానికి లక్ష్యం 
చెప్పి, ఉదాహరణ. ఇచ్చినాడు. (కొందరు. తలంచినట్టుగా, ఈమె ప్రోషిత 
భర్తృక. లేదా స్వాధీన భర్హ్రకలో bias 
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వాసకసజ్ఞిక ': నాయకోషేక్షతో, సంతోషంతో చేసే ప్రయత్నం కలది, (= 

సంతోషంగా తనను వడకటింటిని అలంకరించుకొనేది ). 

అవసితవ్రవాసవతిక : ప్రవాసం నుంచి వతి (శీఘ్రంగా) రాబోవుచున్నాడని 
తెలిసి సంతోషంతో చేసే ప్రయత్నం కలది. ఈ అవసిత Cems 
“సమౌగచ్చత్ పతికి అని కూడా అంటారు. 

(2) విరహోత్స_ంరిత : 
మూలం : అనేక కార్య వ్యాసంగా ద్యస్యా నాగచ్చతి ప్రియః | 

తదనాగత దుఃఖార్తా విరహోత్కంఠితా తు సొ || 
పు 611-214) 

అర్థం : అనేక కార్య వ్యానంగాల్, యస్వా ప్రయ న ఆగచ్చతి = = అనేక 
కొడ (చ్యానంగాల వల్హ ఎవతే (యుడు, (రావలసిన నముయానికి / రాడో; 

తత్-అనాగతదుఖూరా, నౌ (తు), చిరహోత్స_ ంతితా = (౪ పీయుడు) 

రాకపోవటం వల్హ దుఃఖార్త అయిన్క ఆమె, చిరవోత్క ంతిత. 

తాత్సర్యం : అనేక కార (కమాలవర్రి, రావలనీన నమయానిక్రీ (పీయుడు 
రాకపోతే దుఃజఖార్త అయే ౮ నొయిక్ 'విరహోత్మ ంరితి”, 

టీక . be ఉన్నవ్పటికీ సంభోగానికి అవకాశం లేకపోవటం చేత 

ఉత్కంఠిత అయ్యే నాయిక కూడా విరహోత్స_ంరిత అవుతుందని రసచంద్రికాకర్త 
విశ్వేశ్వరుడు. “అనేక కార్యవ్యాసంగాలవల్ల అనటం చేత, నాయకుడు ఇంకో 
నాయికానక్తుడై రావటానికి అలన్యం చేస్తున్నాడు అనే అర్హం అపాస్తవమువుతు 

. న్నది; ఇది కేవలం కార్యవిలంబఆ మాత్రమే, రసమంజరీ కారుడు మున్నగువారు 
కొందరు ఈభేదాన్ని. “ఉత్క' అని మాత్రమే పేర్కొన్నారు. అంతే కాదు 
“సంకేత స్థలానికి pA రాకపోవటం చేత ఆలోచించేది ఉత్స” అని నిర్వచించి, 
గడువు దినమున భర్తరానట్టై "ప్రోషి తభర ర్స్సక యందు ఈమెకు ఆరిన 
లేదన్నాడు భానుదత్తుడు, 

సింగభూపాలుడు ప అరాన్ని ఈ ఆమె చేష్టలను ఇట్టా దర్శిం. 
చినాడు! 

మూలం వ అనాగసి ప్రీయతమే చిరయ చ్యుత్సుకొ తుయా | 
మ భావచేరిలిః సా సమీరితా 11 
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అస్యాస్తు చేష్టా స్పంతాపో వేపథు శ్చాంగసొదనవ్) | 

అరతి ర్పాష్పమోక్షశ్చ స్వావన్లా కథనాదయః || 

-(ర.సు. 1-128-29) 

అర్థం : అనాగసీ, ప్రీయతమేే చిరయతి = నిరవరాధి అయిన్స పీయుడు, 

రావటానికి ఆలన్యం చేయటం చేతు య్యా ఉతళ్సుకా (తు) = (కాలని 

లంబం ఓర్వలేక) ఎవతె తత్తరవడూ ఉంటుందో (ఆమె); భాొవవేదిభిః, 

విరవోత్కంఠితా, వరిక్రీర్తితా = భొవవేత్తలచేత్స విరహోత్స్కంరిత, (అని) 
చెవృబడీనది. 

నంతొవం, వేవధథు*, అంగనాదనం, అరతి బాన ) మోక (చ . గా 

అవస్థాకథనర-ఆదయః = నంతొవం (పాఠాంతరం-సృాత్తానం = వృాదయవే 

దన), వేవథువ్కు అవయవాల వేదన దేనిమీదను ఆనక్తి లేకపోవటం, కన్నీళ్ళు 

విడువటం, తన అవస్టలను (నఖులతో) చెప్తుకొనటం, మున్నగునవి అస్యా 

(తు), చేష్టాః = ఆమె (= విరవోత్కంఠిత్స యొక్క చేష్టలు. 

అను సమయానిడే రాలేక జాగుచేస్తే తత్తరవడేది విరవోత్కంలిత అవు 
తుందీ. వేవథువు, మనస్తావం, అవయవ వేదన (= ఒడలు విరుచుకొనటం)), , 
కన్నీరు కార్చటం, తనగోడు చెలికత్తె లకు విన్న నించుకోవటం మున్నగునవి చిర 
వోత్కంఠిత చేష్ష లు, 

న్ * నిరవరాగి (= భోగావరాధం చేయని) (ప్రియుడు కొర్యనశాన 
క్! 

టీక వ 'అవులింతలు అనే, చేష్ట అధికం రసమంటరిలో. శృంగారమంజరీక్షర్త 
ఇట్లా వివరించినాడు :. 

విరహోత్స_ంఠిత : ఒకే చోట ఉన్నప్పటికీ, పయుడు కార్యాంతరద్యానం 

గంలో ఉండటం ' నల్ల విరహావతి అయ్యేది. ప్రాచీనులు “దిరహోత్కంఠిత 5 

విధాలు అని చెప్పినారు, కాని శృంగారరసొనుకూలంగా ఈమె రెండు విధాలు- 

కార్యవిలంబితసురత, అనుత్సన్నసెంభోగ. 
+ కార్యవిలంబితనురత : ప్రియుడు ఆలభన్యం చేయగా రత్యర్హం భిన్న 
అయ్యేది. స్తీ | ఫయా-దుధ్యా- వ్రగల్భభా-వరకీయా-సామాన్యలందరూ ఇట్టునారు 

కాగలరు. 

అనుతృన్ననంభోగ న అసలు, ప్రియునీ "తోడి. కలయికయే. జరుగని స్టితిలో 

ఉన్న నాయక; అందుకు ఉత్కంఠ సొందేది. ఈమె నాలుగు విధాలు: 
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దర్శనానుతాపిత : ప్రియుని చూసినప్పటికీ సంభోగప్రాప్తి పొందలేనిది. 

(శవణానుతానత : ప్రియగుణశ్రవణం వల్ల విరహాకుల అయ్యేది. 

చిత్రానుతావత ని ప్రియుని చిత్రాన్ని, అవలోకించి, కలయికలేకపోవటం 

చేత ఖిన్నురాలు అగునది. 

' న్వస్నానుతాపత : నే కన్నంలో కనిపించిన ప్రియుడు నిజంగా దర్శనమీయ 

_ కపోవటం వల్ల _ ఫీన్నురాలు అగునది. సు 1 

అనుతృన్నసంభోగభేదాలను 'అయోగవిప్రలంభి వనాయికాభేదాలుగా కూడా 

చెప్పవచ్చు. 

(3) స్వాధీనభర్తృక : 
మూలం ఏ సురతాతిరసై ర్పద్దో యస్యాః పార్మ్వేతు నాయకః | 

సాంద్రామోద గుణఫప్రాప్తా భవేత్ సా  (ధీనభర్తృకా |! 

- -(నా.శా. XXI-215) 

అర్హం ఏ. నాయక, నురతాతిరవై* బద్దః, యస్వాా పార్మే (తు) = 

నాయకుడు, నురతాతిరనబద్దుడై, ఎవతె, పొర్య్యయందే (ఉంటాడో); సాంద్ర 

ఆమోదగుణ ప్రాప్తా, స్వాధీనభర్త్రక్కా భవేత్ = (అందువల్ల), అధికనుగు 

వార్షం, అభిమానం పొంది ఉంటుందో. (ఆమె) స్పాభినభ్తూక అవుతుంది, 

తాత్పర్యం : నాయకుడు, సురతాతి రసబద్దుడై ఎల్టవుడూ తన ప్రక్క నే 

ఉంటూ ఉం. అధికమైన ఆమోదం అభిమానం... కలిగి ఉండే నొయిక 

సాథీనభర్హృకా.. న సను. 

టీక: ఈమెను 'స్వాధీనవతికి.. అన్నారు _రసమంభరీకర్హ (ప్రభృతులు. 
జ 

“ఎవతె (యొక్క రతి గుణం ,. చేత. .ఉకృమ్ణుడ్నై వతి. ఆమె ..పార్య్వాన్ని విడిచి. 

- వెట్టడో, ఆమె ప్వాధీనభర్హకి అని _శృంగార్నతీలకకర్ర, (1.130)... ఎల్లముడును 
సాకూత_ (= సాభిప్రాయ,) సంజ్ఞల చేతనే ఎరుక వడే తన ఆజ్ఞలను నెరవేర్చే 

ప్రీయతముడు కలది ' స్వాధీవవత్తికో్ ఇని _రసద్యంజరి. స్వాధ్రీనపతికలై న ముగ్ద 
మధ్యా, ' ప్రొఢా, పరకీయా, సామాన్యలకు ఉదాహరణ 'లిచ్చినాడు భానుదత్ళుడు. 

“నిత్యం. ప్రియుని. చేత ల్లాఖింవబడే శాయిక,. స్థ్వారీధవత్తిక, స్మర్థవూ్లోత్స 
వాదులు, వవకేళి,. జలక్రీడ, కుసుమౌవచయం వష్లన్నగునవి. జమమేలు అని 
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సింగభూపాలుడు. మదాహంకారం, మనోరథావాప్తి-వీనిని అధికంగా చెప్పినాడు 

భానుదత్తుడు. 

“అనుకూలుడై న ప్రియుడు కలది సా aera అని చెప్పి ఆమె ఎనిమిది 

విధాలని వివరించినాడు శృంగారమంజరికర్త: స్వీయ, ముగ్ద; మధ్య, |ప్రగల్బ, 

వరకీయ, సామాన్య, దూతీవంచిక, భావిశంకిత, 

_దూతీవంచిక : (పేమను దాచివెట్టి ప్రియుని అనుమతితో, వరివోసార్హం, 

మాయామానాన్ని ప్రకటించి, దూతిని వంచించేది. 

భావిశంకిత : (ప్రస్తుతం పీయునితో కలిసి ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ఏమి 

జరుగుతుందో అని శంకించేది. 

(4) కలవోంతరిత ష్ 

మూలం : ఈర్వాకలహనిష్కాం0ంతో యస్యా వాగచ్చతి ప్రియః 

సామర్హవశ సంహప్రాప్తా కలహాంతరితా భవేత్! 

క -(నా.శా-XX1-216) 

వ యస్యా (పయః, ఈరా ర్త్రాకలవానిష్కా 0౦తో, నొగచ్చతి = ఎవతె, 

కనా. ఈర్వాకలవాం చేత య తిరిగి రాలేదో అమర్హ వశ 
సంప్రాప్తా; స్కా కలవోంతరితా భవేత్ = ' (అందువల), అమర్షవళ (= 
(కోధంతో సంతప్త ప్త) అయిన, అమి 'కలహోంతరిత” అవుతుంది. 

తాత్సర్యం ; * ఈర్హ్యా కలవొంచేత వెడలిపోయిన (పీయుడు, తిరిగి రాకసో 

వటం చేత అమర్గ్ధవనశ అయిన నాయిక, వలవోంతరిత. 

టీక ఏ; కలహంచేత, అంతరిత (= వ్యహిత = దూరం) కాబడినది కావున 

కలహాంతరిత. 

“వతిని అవమానించి, పిమ్మట అందుకై దుఃఖించేది కలహాంతరిత” అని 

రసమంజరి. 

సంగభూపాలుడిట్లా వర్ణించినాడు (రను. 1-132-33) : చెలుల ఎదుట తన 

పాదాల వై వడిన ప్రియుని, తొలుత కోవంతో తిరస్కరించి, పీమ్మట వశ్చాత్తావ 
పడేది కలహాంతరిత. నిఃశ్వానం భమించటం, మనస్తాపం, మోహాం, జ్వరం, 
తొట్రుపాటు, మాటిమాటికి ప్రలపించటం (= వలనరింతలు) మున్నగునవి 
కలహాంతరిత చేష్టలు. 
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.శృంగారమంజరీకర్త ఇట్లా వివరించినాడు : 

కోవంతో కాంతుని పరాభవించి, తరువాత వశ్చాత్తావపడేది కలహాంతరిత; 
ఈమె రెండు విధాలు - ఈర్వ్యాకలహాంతరిత, (వ్రజయకలహాంతరిత. 

ఈర్వాకలహోంతరిత : అన్యకాంతాసక్తుడై న ప్రియుని పరిభవించి, తరువాత 

వశ్చాత్తావపడేది. 

(వణయకలపోంతరిత + తేన ఆజ్ఞ ను ఉల్లంఘంచటం వల్ల జనించిన 

కోఫంతో నాయకుని _పరిభవించి," తరువాత వశ్చాత్తావవడేది. 

టె రెండు విధాల నాయికలకు, ముగ్రను విడిచి స్వీయాదులకు, అతిరాగ 

రమణీయమైన |ప్రణయకలహాంతరితకు, మధ్యాదులకు, ఉదాహరణలు ఇచ్చినాడు 
రసమంజరికారుడు, 

కలహాంతరిత కోపావస్తలో “ఖండితి తో సమానమే; కానీ తరువాత 
పశ్చాత్తాపం చెందటంవల్ల ఈమె, ఖండిత కంట భిన్నమవుతున్నది. 

ఉదా : సా.ద.లో విశ్వనాథుని తాతపాదుల శ్లోకం : 

నో చాటు శ్రవణం కృతం న చ దృశా హారో౭ంతికే వీక్షితః 
కాంతస్య ధ్రియహేతవే నిజసఫీ వాచోఒపి దూరీకృతాః | 
పాదాంతే వినిపత్య తత్క్షణ మసౌ గచ్చ న్మయా మూఢయా 
పాణిభ్యా మవరుధ్య హన్త! సహసా కంఠే కథం నార్పితః || 

. - కాంతుని ప్రియోక్తులను సరకుగొననైతిని. నాచెంత అతడు పెట్టిన 
హారాన్ని కంటితో చూడనైత్తిని. అతనివై దయతాల్బుమని నా నెచ్చెలులు 
పలికిన మాటలను లక్ష్యవెట్టనెతిని. నా పాదాల వ్రాలి తత్క్షణ మతడు 

ఇరా 

పోవుచున్నపుడు అయ్యో, ఎంతటి మూఢురాలన్సు తటాలున ఆతనిని 
నారెండు చేతులతోను అడ్డగించి, వాటిని కంఠమునందర్పించుకొన వై తివి. 

(5) ఖండిత : 
మూలం : వ్యాసంగా దుచితే యస్యా వాసకే నాగతః ప్రియః | 

తదనాగను దుఃఖార్తా ఖండితా సా ప్రకీర్తితా || 
=(నొ.శా. XXI-217) 

అర్హం : యస్యాపీయ్క ఉచితేవానక్కే వ్యానంగాత్, నాగతః = ఎవతె, 
పీయుడు, ఉచితవాసకమందు, ఇతరవ్యాసంగం వల్ల, రాడో; తత్-అనాగమ 
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దుఃఖొర్త్రా స్కా ఖండిత, (నక్తీర్తితా = ఆతడు రాకపోవటం చేత్క దుఃఖార్త 
(అయిన), ఆమె ఖండత (అని), చెవృబడనది. 

తాత్సర్యం ఏ ఉచితవానకమందు (= తనతో కలిసీ ఉండవలసిన నమ 
యంలో) (పయుడు ఇతర వ్యాసంగం వల్ల (= ఇంకొక నాయికతో కలిని 

ఉండటం చేత | తన వద్దకు రాకపోవటం చేత దుఃఖార్త అయిన నాయిక 

“ఖండిత” 'అవుతుంది. 

టీక ; ఇంకొక నాయికతో భోగించి, ఆ భొగచివ్న లతో, నమయం అతి 
(కమించి ఉదయం వచ్చిన నాయకుడు కలది “ఖండిత” అని శారదాతనయ- 

సీింగభూపొలురు. . ఖండిత యొక్క చేష్టలు ఇట్లా ఉంటాయి, (రను 

1-131): | 

“చింత నిఃశ్వానం, మౌనం, కన్నీరు కార్చటం, నంతానం, స్తేదం, 
(భొంత్కి అస్తుటభాషణం మున్నగునవి. 

వానకనజ్రికా విషయంలో “్రత్మీక్ష *ను వివరించిన వీమ్మట, సావరాధుడై న 
నాయకుని నట్లు ఖండితా నాయిక యొక్క (వవర్తనను భరతముని ఇట్లా 
నివరించినాడు (నా.శా. ౫౫1V- 258-60) : 

క . +. అవ్రుడు కొంతునియందు వేరొక (స్త్రీతో 
కలిసిన చివ్వోలు, దంతక్ష తాదులు కన్ఫట్టితే, చెలికత్తె భుజంవై చేతిని ఆను 
కొని ఆయతస్థానకమందు నిల్చి, వానిని వరిశీలించవలె. అంతోట, సావరాధు 
డెన ఆ నాయకుని కోవనూచకాలైన ఆయా చేష్ట లత్కో నిందావూర్వకాలెన 
మోటలతో, ఉపొలంభించాలి. మొనం, అవమానం, వదమల అవవ్ొళ్త, 
ధయం- ఇవి త్రీ/లయొక్క అట లలా క్ ట్టుతొయి 

ఈర్మ్యావిషయం వివులంగా వర్ణితమైంది నాట్యశాస్త్రంలో, ఇంక 
'మానంి అనేదానిని. అరా (చీనులు “రతి? స్తాయి భావం యొక్క ఒకభేధంగా 
వరిగణీంచినారు. ఈ రెండింటీని ఆనందర్భంలో వివరిస్తాను. (చూ. రతి). 

ఖండిత నాయికను గూర్చి శ్రంగారనుంజరీకారు డిట్లా నివరించినాడు: 

పీయుని అన్యకాంతా విషయక జ్ఞానం మనః శోభకారణం; అటువంటి 

మనః క్షభంనుంచి వుట్టినది కోవం, అటువంటి కోనం యొక్క కార్యములే 
మానాది చేష్టలు, 
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మానం : కోపోత్సన్నమౌనం లేదా కోవచెష్ట. 

ఖండిత : శృంగారరసానుకూల కోవవతి. (ఖండిత అంతే ఖండములుగా 
చేయబడిన = శకలీకృతమైన (వేమకలది అని అర్దం). 

ఈర్చ్యాగర్విత, - 
న్వీయా- మధ్యా-వ్రగల్ళా-నరకీయా-సామాన్యానాయిక లందరూ ఖండ 

తలు మానవతులు కొవచ్చు. 

మానవతి : (పీయావరాధజనిత కోవజన్యమౌనమే మానం; మానం కలి 

గినది మానవతి, ఇది లఘు-మధ్య-గురు భేదాలచేత మువ్పిధాలు (దీవిని ఇంత 
కుముందే వివరించాను). 

అన్వానంభోగదుఃఖిత * ఈమె నాలుగు విధాలు - దూతీ నంభోగ 

దుఖిత దూతీ నమానక్తి దుఃభిత్క ఇతర రతిశ్రుతి భిన్న ఈర్య్యాగర్ణి(త, ' 

అన్యానంభోగదుఃఖిత : నాయకసరోక్షంలో కోవవ్రకాశనకీల, 

దూతీనంభోగదుఖిత : నాయకుడు, తానువంపిన దూతితో నంభో 
గించటం వల్ల . దుఃఖిత. 

దూతీ నమానక్తి దుఖిత : దూతీ నమానక్తి చేత దుఖిత. 

ఇతర రతి (శుతి ఖిన్న : [పీయుని ఇతర నాయికా రతి వినటం వల్ల భిన్న. 

ఈర్తా గర్లిత : 'నాయకవరోక్షంల్కో వజ్రోక్తులత్తో నాయకావిషయక 
కోవ వకాశిక. 

(6) వివేలబ్ద : 

మూలం : యస్యా దూతీం ప్రియః పేష్య దత్తా; నంకేత మేవవా | 

" నాగఈ కారణేనేహ విపలబ్దా తు సా భవేత్!। 
-(నా.శా. ౫౮౦-218) 

అర్హం : యస్యా, వ్రీయు .దూతీం, (వేవ్యు నంకేతం వీవ(వా) దత్సా( = 
ఎవతె ప్రీయుడుు దూతివ్కి వంసీంచి సంకేతం (= ఫలాని చోటికి రమ్మని ) 
చెప్పీ ఉన్నప్పటికీ; కారణేన (ఇవా, నాగత సా, వ్మివలబ్లా (తు), భవేత్ 
= 'వీదేని కారణం చేత ( అతడు), రాకపోతే ఆమె, వివలబ్ద అవుతుంది. 



నాయికలు 
| 181 

తాత్పర్యం ఏ దూతిని చంప్కీ నంకేతం చెప్పీ ఉన్నవ్పటికీ వీదేని కారణం 

చేత ప్రీయుడు అక్కడకు రాకపోవటం వల్హ వంచిత అయిన నాయిక వివలబ్రి. 

టీక : వివలబ్ద అం'కు 'వంచితి అని అమరకోశం. “నితాంతం అనమా 

నితా” (= బాగా అవమానం పొందినది ) అని సాహిత్యదర్భణం. “సం కేత్రని కే 

శ్రనంలో |పీయుడు కానరాకపోతే నమాకుల వృాదయ అయ్యేది (= ఆశాభంగం 

పొందినది) వ్మివలబ్ద ” అని రనమంజరి. ప్రీయుడు కానరాకపోతే న్మరార్త 

అగునది మ్మివలబ్ద అని చెప్పే ఆమెచేష్టలు వర్ణించినాడు సింగభూపాలుడు 

(రును. 1-149): 

కని ర్తేదం, చింత, ఖేదం, దీనత (= దైన్యం ) అ(శ్రువు, నిశ్వానం, 

మూర్భ మున్నగునవి. స్ట 

“సక్రీజనోపాలంభం'- దీనిని అధికంగా చెప్పినాడు రసమంజరీకారుడు. 

(ప్రియుడు రాకపోవడం చేత దుఃఖార్త కావటం విరవోత్కంకఠితక్కు వివ 

లబ్దక్కు ఖండితకు నమానమే. (ప్రియుని రాక ఆలస్యం కావటం లేదా 

విశ్వేశ్వరుడు చెవ్పీనట్టుగా నన్నిహితంగా ఉన్నా కలయికకు అవకాశం లేకపో 

వటం మాతమే విరవోత్కంఠిత వట్లు వర్తిన్తుంది. కొని విబ్రలబ్ద వంచిత 

అయింది; వస్తున్నట్టు చెప్పివంసీకూడా (స్రయుడు రాలేదు. . ఇంక ఖండత 

మోనగించబడింది; తనతో ఉండనలసేన సమయంలో [ప్రియుడు ఇంకొకతెతో 

కులుకుతున్నా డు! 

ఇంచుమించుగా శ్మాన్త,కర్త లందరూ 'నంకేతం” విషయం (ప్రస్తావించారు. 

ంగారమంజరీకర్త (వకారం, నొయిక్, నంకేత స్థానానికి వెళ్ళి, వివ్రలబి 

=వంచిత లేదా అవమానిత) కానక్కరలేదు తన ఇంటిలోనే (వకిక్ష చేస్తూ 

చెప్పీనట్టుగా (ప్రీయుడు రాకపోవటం చేతకూడా, నాయిక వివలబ్ద అవుతుంది. 

అంతేకాదు. నాయకుడు తనతో చెప్పిన ప్రకారం. వచ్చి ఉన్నవ్పటిక్సీ వరివోనం 

కోనం, వానిని దాచి, రాలేదని నఖి చెవ్పటం వల్ల కూడా నాయిక తాత్కా 

లికంగా వివలబ్ర అవుతుంది. కొవున వి్యవలబ్ర రెండు విధాలు : నాయకనం 

"చిత, సభఖీవంచిత, ఈ రెండు భేదాలలో మరల ముగ్ర మున్నగు అయిదేసీ 

విభేదాలకు ఉదావారణలున్నవి. -. 

వివ్రలబ్ర : వంచనా ప్రయుక్త విరహ వేదనావతి. FE 

నాయక వంచిత : నాయకుని చేత వంచిత అయినది. 
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నఖీవంచిత : నమయానికి వచ్చిన నాయకుని దాచి వరివోనం కోసం, 
రాలేదని నఖిచేత చెప్పబడినది. 

ఉదా : కిం రుద్దః ప్రీయయా కయాచి? దథవా నఖ్యా మ మోద్దే(జితః? 

కిం వా కొరణగౌరవం కిమవీ?య న్నా ద్వాగతో వల్లభా | 

ఇ త్వాలోచ్చ మృగీద్భశా కరతలే విన్యన్య వక్తాంమ్చుజం 

దీర్హంశ్లగసీతం చిరం రుదితం క్షిప్తాశ్చ వువ్చ[నజు. [శ్రంగారతిలకం] 
“ప్రయ ఎవతె యేని అడ్డగించినదా? లేక నానఖి బెదరగొట్టినదా? 
వేజే గొవ కారణ మేమయిన కలిగినదా? ఏల వల్లభుడు రాడా 

యెను?” ఇట్టని తలపోస్ యాలేడికంటి అజచేత మోము దమ్మి 

నుంచుకొని నిడుదయూర్వులు నిగిడించి తడవుగా విజ్చి వూనరము 

లను వినరి పొ లె చినది. 

( 7) (పోషి తభిర్త రక 2 

మూలం ; నానాకార్యాణీ సంధాయ యస్యా వై వై ప్రోషితః ప్రేయః | 

(వరూఢాలక కేశాంతా one ప్రోషితభర్త రకా 11 

-(నా.శా. ౫౧౦-219) 

అర్హం : ns (వె వె), (వ్రయ్యూ నానాకార్యాణీ నంధాయ (ప్రోషిత 
= ఎవతె యొక్క (ప్రియుడు నానా కార్యానక్తుడె, దేశాంతరమందుండగా, 
(పరూఢ-అలక- కేశాంతా |పోషీతభర్తక్కా భవేత్ = అలకలు, కేశాంతాలు 
(వేలాడుతున్న (= కేశనంస్కారం లేన్సి (ఆమె), |పోషిత భర్త్రక అవుతుంది. 

తాత్పర్యం : నానా కార్యాలను సాధించటం నిమిత్తం (= ధనార్హన కోనం 
లేదా రాజకార్యంతో) ద్రీయుడు దేశాంతరంలో ఉండగా, కేశనంస్కా రాదు 
లను మంచి స “పోష్ తభర్హ్భ్రక. * 

టీక : ఈమెను “ప్రోషీత నతిక అని కూడా అంటారు. 'పోషితపీయ' 
అన్నాడు ధనంజయుడు. “పోషితుడు” అనగా దేశాంతరగతుడు = ఇతర దేశ 
మందున్న వాడు అని అర్ధం. ముగ్జా-మధ్యా-ప్రొాఢా-వరకీయా-సామాన్వా 
భేదాలచేత (పోష్ తభర్హృక తయిదు విధాలు. భర్త దేశాంతరగతుడు కాగా 
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నంతావ వ్యాకుల అయిన ప్రోషతభిర్త్రకో యొక్క చేష్టలను సింగభూపొలు 

డిట్లా వర్ణించినాడు (రును. 1-123-24): 

జాగారం, కృుశత్వం, (మంచి) శకునాలు చూడటం, మాలిన్యం, అస్తి 

రత తరచు వరుండటం, జొడ్యం, చింతమున్నగునని, స 

దశావన్దలు ఈ మెచేన్ష్టలు అని రనమంజరి. “నంతావవ్యాకులత్త C0” నమా 

నమైనా వతిదేశాంతరగతుడు కాకపోవటం చేత ఉత్కా-కలవోంతరితా- వివ 

లబ్దలు (పోష తభిర్త్రక కంచు భిన్నలు. a 

ఉదా : తాం జానీథాః వరిమితకథాం జీవితం మే ద్వితీయం, క 

దూరీభూతే మయి నవాచరే చక్రవాకీ మి వైకామ్ |! _ 

గాఢోత్స_ణ్లాం, గురువు దివసే వ్యేషు గచ్చత్సు, బాలాం, * 

జూతొం, మనే శిశిర మధథితాం వద్మినీం వాన్యరూసాం 11 

-( మేఘసందేశం-11-22) 

_ “నవాచర మయిన చక్రవాకం దవ్వయిన చక్రవాకీయుం బోలె నవా 

చరుడనయిన నేను దవ్లూ అయినందున ఒంటియైన దానిని మితభాషిణీని నా 

రెండవ (ప్రాణమునుగా నెజుంగుము. గాఢోత్సంఠ యాబాల విరవా దున్స 

వము లయిన ఈ దినములు గడచుటలో శిశిరముచే గాసీం బడిన తామర. 

తీవెయుం బోలె రూపాంతర మొంది యుండు నని తలంచెదను. ” 

టీక : స్రోషిత భర్హృకను గూర్చి శృంగారమంజరీకర్త ఇట్లా 

వివరించినాతు : 

“ పోషితభర్త్రక” లోని “పోషితి పదానికి భూతార్హమే కాక వర్తమానాభ 

 విష్యత్తులు కూడా అర్హ మే; అంటే అది (తై కాలికమున్నమాట! అంతేకాదు. 

సఖ్యనుతాపిత, విగలితప్రస్థానపతిక-. -అని. మరో రెండు భేదాలను కూడా చెప్ప 

వచ్చు. కాగా ్రోషితవతిక. అయిదు విధాలు. 

పోషీత' భర్హ్రక. : వతివ్రవానం (= వరదేశగమనం) వల్ల ఖిన్న అయినది. 

భూత- (ప్రవానం భూతకాలంలో), భవిష్యత్, వర్తమాన భేదాలచేత ఈమె 

మూడు విధాలు ౩ oe 

(పవత్స్యత్ వతిక : ప్రియుని వవాసయత్నోద్యమం తెలిసి వేదనవతి 

అగువది(ప్రీయాదులు ఆరుగురకు ఉదాహరణము లిచ్చినాడ్సు). 
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[వవనత్ వతిక : వర్తమాన కాలంలో అంటే ప్రియుని (ప్రవానం వర్త 
మానకాలంలో) ప్రవాసం ప్రారంభమయ్యే సమయంలో వేదనపడుతున్నది 
(స్వీయాదులారుగురకు ఉదాహరణములిచ్చినాడు). 

విగలితవస్తానవతిక : ప్రియురాలి వేదనను గ్రహించిన ప్రియుడు తన 

వ్రస్తానమును విరమించుకొంకే అమె విగలితప్రస్తానవతిక. 

సఖ్యనుతాపిత = నాయకుని వరదేశగమనానంతరం- తనను సమాధాన 

పరచే సఖికూడా వేరే ప్రయాణం చేస్తే ఆమె సఖ్యనుతాపిత. 

(8) - అభిసారిక : 
మూలం : హిత్వా లజ్ఞాం తు యా శిష్టా మదేన మదనేన చ। 

అభిసారయతే కాంతం సా భవే దభిసారికా 1 

-(వా.శా. ౫౦-220) 

అర్ధం ౩ యా (జ), మదేన్క మదనేన (చ) శిల, లజ్జొం, హీతా( = = 

ఎవతా, “మద్యమదం చేత్క (లేదా) మదన పారవశ్యం చేత్క లజ్ఞను విడనాడి, 
కాంతం అభిసారయత్తే పా అభిసారికా భవేత్ = కాంతుని వద్దకు నయ 
నమై పోతుందో ఆమె అభిసారిక అవుతుంది. 

తాత్సర్యం ఏ; మద్యమదంచేత, మదన పారవశ్యం చేత్క నిగ్గు విడిచి 
కాంతుని యొద్దకు వయనమై వెళ్ళేది - అభిసారిక. 

_ టీక ఫీరిరంసుః సురతార్ధినీ నాయికా అభిసారిక అని నా.ద. (=సుర 
తార్జిని అయిన , నాయిక అభిపారిక).  “ోకామార్తయై కాంతుని అభినరించేది . 

. లేదా కాంతుని అభిసరింవజేపేది అభిసారిక” అని ధనంజయ-సింగభూపాల - 

భామదత్తులు. | అంచు కాంతుని వద్దకు తాను స్వయంగా వెళ్ళినా లేదా 
కాంతుని తన వద్దకు (దూతికాదులద్వారా) రప్పించుకొన్నా, ఆమె అభిసారిక 
అవుతుందన్నమాట! 'భానుదత్తుడ్కు అభిసారిక చేష్టలను ఇట్లా వర్లించినాడు: 

 వరకీయచ్టేలు “ సమయానుకూలములైన వేషం. భూషణాలు ధరిం 
చటం, శంక, (వజ్ఞ, వె వుణ్యం, కపటం, సొహసంమున్నగునవి. 

_ న్వీయచ్వేలు : నహజమగు . వేష-భూషలు తాల్చ్బటమే. 
ముబ్దా-మధ్యా-(్రాఢా - వరకీయా - సామాన్యల కేకాక, జ్యోత్స్నా ఎ 

తమి(ప్రా - దివాభిసారికలకు కూడా భానుదత్తుడుదాహరణ లిచ్చినాడు. 
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“పియుని అభిసరింవజేసు ంది” అనే భేదాన్ని అంగీకరించలేదు శృంగారమం 

జరీకర్త; ఇది వాసకసజ్ఞికాభేదంలో అంతర్భవిస్తుందని ఆతని నిర్ణయం. ఇంక, 

శృం:మం.లోని అభిసారికా భేదాలు ఆరు : 

జ్యోత్నాభిసారిక : వెన్నెలరాత్రి శుభ్ర (=తెల్లని) వేషంతో అభినరించేది. 

తమో౭_భిసారిక : చికటిరాత్రి శ్యామ (=నల్లని) వేషంతో (రక 
సారిక)- అభిసరించేది. 

దివాభిసారిక : వగటి వేళ అభిసరించేదు. 

గర్వాభిసారిక : నంకేతస్థానంచేర్సి తన్యప్రేమను కప్పివుచ్చి కార్యాంతరం 
చేత వచ్చితిని అని వార్తాలాపంచేసేది. 

కొమాభిసారిక + మన్మథా వేశంతో అభినరించేది. 

(వేమవాక్యాభిసారిక నాయకునిచేరి, (వ్రేమసంలావం చేసేది. 

వెన్నెలలో తెల్లని వస్త్ర-భూషాదులు ధరించి వెళ్ళేది జ్యోత్స్నా ఛిసారిక; ' 
వీకటిలో నల్లని వస్త్ర భూషాదులు ధరించివెళ్ళేది తమి(స్రాభిపారికి. ఈ 
అభిసరణం కన్యకూడా చేయవచ్చు. వేశ్య. వైశికుని అభిసరిస్తుంది. 

సా.ద.లో కులటలకు, ఆభిపారస్థానాలు ఎనిమిది చెప్పబడినవి: పొలం, 
ఆరామం, పడినగుడిి కుంకునగత్తె ఇల్లు, అడవి, deeds వల్లకొడు, 
నద్యాదులదరి. అట్టాగే చీకటి కమ్మిన “ద్రదేశం. 

నాట్యశాస్త్రంలో, భావ(వ్రకాశనంలో అభిసరణం క్రింది విధంగా వివరింవ 
బడింది : 

1. వేశ్యాంగనమదవతియై, నుకుమారచేస్టలు చేస్తూ, వానాభరణాలు 
ధరించినదై , ఫరిజనులతో కూడి, మెల్లగా సాగుతుంది. చెళ్ళిన పమ్మట 

అచ్చట (ప్రియుడు విద్రిస్తాఉంకే, చల్లని వరిమళాలచేత ప్రియుని మేల్కొల్పాలి. 
వేశ్యోవచారం లోకంలో రహన్యంగా ఆచరింవదగినదే అయినా నాటకంలో 
నర్వావస్థలు ప్రత్యక్షంగా అభినయించాలి కదా (నా.శా. ) 

కా పరిజనులు . నానావిధాలు సమధికాల్లు అయిన. భోగోవకరణాలచేత 
నముజ్జ్వలంగా ఉంటారు. ఇంక ఆమె రశనాలంబితనితంబ, మణిమంజీరమంథర, 
చరణాంభోరుహ, పంపీతురాలు అయి వైశిక నాయకుని అభిసరిస్తుంది. , వెళ్ళిన 
పిమ్మట అచ్చేట ప్రియుడు నిద్రపోతూ. ఉంటే మృదుస్పర్శతో' కేశ-ఉల్లేఖ 
నంతో వ్రబోధిస్తుంది. అతడు లేచినవుడు వ్రణయంతో న్షణం సేవు కోపిస్తుంది 
(భా.ప్ర.1V-262-65 ul 
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2. కులాంగన (=స్వీయ) ఇతరులు చూస్తారనే జంకుతో, అవయవాలు 
ముడుచుకొని భయపడుతూ ముఖంవంచి, ముసుగువేసుకొని సాగాలి, వెళ్ళిన 

పిమ్మట అచ్చట ప్రియుడు నిద్రపోతూఉంకే, నూవురాదులను ధ్వనింనజేయటం 

ద్వారా వానిని మేల్కొల్పాలి (వా.శా.) 

రూవయౌవనసంవన్న, కుల-భోగ-ధనాధిక అయిన స్వీయాంగన వాస-అంగ 

రాగ- మాల్య-బుతు-చందన-ఇందూదయాది ఉద్దీవనాలవల్ల, పంచబాణుని వంచ 

బాణాలచేత వ్రణితయైై, కాంతుడు అభిసరించేటట్లు (=తనవద్దకు వచ్చేటట్లు) 

చేస్తుంది (భా.వ. 17-257-58). -- భరతముని కులాంగనాభిసరణాన్ని వర్షించగా 

శారదాతనయుడు కాంతుని అభిసరణొన్ని వర్ణించినాడు. 

3. పేష్యాంగన మదంచేత మాటలు తొటువడుతూఉండగా, విభ్రమం 

చేత వికసించినలోచనాలు కలదై, ఆవిద్దగతితో సాగాలి. వెళ్ళిన పమ్మట 

అచ్చట ప్రియుడు నిద్రపోతూ ఉంటే తన చీర చెరగుతో విసరుతూ వానిని 
మేల్కొల్పాలి. (వా.శా.) 

పూలమాలలు, అంశుకాంచలము -జారిపోతూఉండగా . 

చేటులతో ' కూడినదై అతిగర్వితయై ప్రియుని అభిసరిస్తుంది. 

ప్రియుడు నిద్రపోతుంటే కనురెవ్నలను. ఎత్తిచూస్తుంది. 'వైట చెరగుతో వీస్తుంది. 

' పాదమర్లన 'మొనరిస్తుంది. అట్లా మేల్మొల్సి బెదరిస్తుంది. ముక్కువట్టి 

నులుముతుంది (భా.ప.1V-226-67; 271-72). 

"శ్వ. వరాంగనాభినరణాన్ని భరతముని వర్లించలేదుు కాన్కీ నా.శా.లోని 
కులాంగవాభినరణాన్ని అనునరించి, శారదాతనయుడు వరాంగనాభిసరణొన్ని వర్షిం 

చినట్లు గోచరిస్తున్నది. తన _ శరిరంలో తాను విరీనమవుతూ, నిశ్శబ్ద 

వదసంచారదితో, వేదవదమున సందేహించుతూ, అధికంగా కంపంతో, స్వేదం 

అంగాలను తడువుతూఉండగ్యా వరిని చూసిన లేడిపిల్లవలె జెదురుచూవులతో 

భయం భయంగా సాగుతుంది. వెన్నెలలో తమస్సులో తత్తదుచితములయిన 

చేషభూషలతో, నీలీ- కుసుంభ-మాంజివ్వరాగాలతోడి పట్టున ప్రాలతో అవకుంఠిత 

సర్వాంగియై సాగుతుంది. వెళ్ళిన పిమ్మట అచ్చట ప్రియుడు నిద్రపోతూఉంటే 
ఆతని షార్మ్యంలో నిశ్చలంగా నిలుస్తుంది. కీశలానులేవనాలతో, మాల్యాలతో అలం 
కరిస్తుంది, భావజ్ఞరాలై మెల్లగా ప్రబోధం కలుగజేస్తుంది. (భా. టాం! 

268-69). 
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(9) వవత్స్యత్ వతిక : 
మూలం : “అగ్రిమక్షణతే దేశాంతర నిశ్చితగమనే (ప్రేయసి [వవత్స్యత్ 

పతికా౭_పి నవమీ నాయికా భవితు మర్తస 
-(రసమంజరి) 

- ఉత్తరక్షణంలో ఎవతె యొక్క ప్రియుడు నిశ్చయంగా దేశాంతరమున 

శేగునో, ఆ నాయిక, ప్రవత్స్యత్పతిక పేర తొమ్మిదవ నాయిక అగుటకు 

అర్హురాలు. 

టీక : భరతాదులందరు ఎనిమిది నాయికావస్తలను లేదా ఎనిమిది మంది 

నాయికలను వర్షించినారు. ఇంక రసమంజరీకారుడు భానుదత్తుడు “వ్రవత్స్యత్ 
వతికి ను తొమ్మిదవ నాయికగా లేదా తొమ్మిదవ నాయికావనగా పేర్కొన్నాడు. 

ఈమె తొలి ఎనిమిది భేదాలలో అంతగ్గతమవుతుందని కొందరన్నారట; అది 

సరికాదనీ, ఇది వ్రత్వేకభేదమనీ భానుదత్తుడు నిరూపించినాడు. అంతేకాదు. 

గ్గా-మధ్యా-ప్రాఢా-వరకీయా-సామాన్యలకు ఉదాహరణ లిచ్చినాడు. 

కాని, “అ[గిమ (= ఉతర) క్షణంలో (ప్రయాణం కానున్న" అనే భాను దత్తుని 

నిర్వచనాన్ని అంగీకరించక, ప్రోషితభర్హకలోనే దినిని ఒక భేదంగా |గ్రహించినాడు 

శృంగారమంజరీ కారుడు- [పోషితభర్హక , |ప్రవత్స్యత్ భ రక, క్రవసత్ భర్తృక 

(ప్రోషిత వదానికి . తై కాలికార్హ్రం చెప్పినాడు.) 

(10) వశ్రోక్తి గర్పొత : 

మూలం : *న్వగర్వం వక్రోక్ష్యా యా ప్రకాశయతి సా వక్రోక్తి గర్వితా” 
అని శృంగారమంజరీకారుడు. అంశే స్వీయగర్వాన్ని వక్రోక్తుల ద్వారా [వ్రకా 
శింవజే పేది " వక్రోక్తిగర్విత అవుతుంది. ఈమె నాలుగు విధాలు : 

l. (వేమగర్తిత : తనమీద ప్రియునకు గల (పేమను వక్రోక్తుల ద్వారా 

ప్రకాఢింవజేసేది (స్వీయా- దత ఊదాహార 
ణము లిచ్చివాడు). 

2. సౌందర్యగర్థిత : స్వీయపొందర్యగర్వాన్ని వక్రోక్తులద్వారా ప్రకాశింప 
జేసేది (సీయాదు ైదుగురకు ఉదాహరణములున్నవి). ఈమె నాలుగు 
విధాలు : 
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' స్మీతగర్పిత : స్వీయస్మితగర్వం వక్రోక్తులద్వారా |వ్రకాశింవజే సేధి. 

యౌవనగర్సిత : క్రీ $యయౌవనగర్వం ” ” 

సౌకుమార్యగర్తి(త : వ్ ,(యసొకుమార్యగర్వ్యం ఎ” 3 9 

విలానగర్దాత * పీ  (యవిలానగర్ల 00 9 59 

లే, నసొభాగ్యగరి (త వ సీ యు సౌభాగ్యగర్వం వక్రోక్తులు ద్వారా ప్రకాశింప 

4. నెవుణ్య గర్ప్విత : స్వీయవై పుణ్యాన్ని వక్రోక్తుల ye (వకాశింవజే పేది. 

ఉీక ; శృం. .మం.లో ఈభేదం క్రొత్తగా చెప్పబడింది. ప్రావీను లెవ్వరూ 
దీనివి వేరే భేదంగా చెవ్పలేదు. భానుదత్తుడు చెప్పిన (ప్రవత్స్యత్ వతికాభేదాన్ని, 
ఈ వక్రోక్తి గర్వితాభేదాన్ని కలిపితే మొత్తం నాయికలు (లేదా నాయికావప్టలు) 
వదిఅవుతౌయి. - 

కోన్ని ఉదాహరణలు : 

1. సా ౨ (ధీనవతిక 3 

' ఎంతచక్కని హాడెనాసామి (యదుకులకాంభోజి-ఆది) క్షేత్రయ్య 

 ఎందుదాచుకొందునిన్ను (కల్యాణి-రుంవ) క్ 

_ కిపలయశయనతలేకురుకామిని (వాదనాము(క్రియ --ఆది) ఖా 

2. వానకనపు : 

అవునమ్మా! మీకేమి అందరు (తైల నా 

రారా! మాయింటికి రాతిరి నిన్ను (సంతువరాళి-త్రివుట) 

ఇంత ప్రాద్దాయె ఇంక వాడేమివన్చవి (. ౫ గా 
తే. విరనోత్స_ంరిత న య 

ముందటివలెనా వై నెనరున్నదా. '(ఇైరవి-త్రివుట) 

ఏమోరాడమ్మా! ఇందుండిపోయి (మోహనాత్రివుట) 

...పా , విరహేతవ దీనా (సౌర్మాష్రై-ఏక) - జయదేవుడు 
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4. వివలబ్ర : 

ఐరాదే నేస్తమమ్మలార! (ముఖారి-అర్డి) 

వదరక పోపోవే వాడేలవన్చీని (కాంభోజి త్రివుట) 

ర్. ఖండిత : 
ఇంటికి రానిచ్చేనా? ఈమేనితో (సురటా-త్రివుట) క 

బాగాయై నీవగలెల్ల (సాచేరి-చావు) -. 

చాలుచాలు ఈచిన్నెలతో.. (ముఖారి-ఆది) 

రజని జనిత గురుజాగర రాగ... (భెరవి-ఆది) జయదేవుడు 

6. కలవోంతరితో : . 

నాకోవ మేనన్నింతజే సె-నమ్మా! (సెంధవి-ఆది) 

మేరకాదు రమ్మనవే నాసామిని (కాంభోజి-త్రివుట) 

ఎందుకువచ్చెనో కోవమెవరేమన్నారు (బేగడ-ఏక) 

హరిరభిసరతి వహతిమధువవనే (య.కాం-ఆది) - జయదేవుడు. 

7. (పోషీతభిర్త్రక-: 

ఏమని తెలువుదు ఏలాగుతాళుదు (ఆనందభై రవి- త్రిపుట) 

ఎటువంటి మోహమోకాని (కాంభోజి-రుంవ) 

ర. అభినారిక : 

_పిలువనంపె నన్నీవేళ.... ( కేదారగౌళ-ఆది) 

' రతినుఖపారేగతమభిసారే (ఘూర్షర-ఏక) - జయదేవుడు 

9. వక్రోక్తి గర్హిత : 
రమ్మనవే సముఖాన రాయ (కేదార త్రివుట)- పి 

10. (ప్రవత్స్యల్ వతిక : 

పోయిరమ్మ నే ముద్దుగుమ్మ (కేదారగౌళ-అద్) 

1. నాయకుడు : 

అలిగియేల ఇందువచ్చితి (ఘంటారవేం-రూనకం) 

రామరామ ప్రాణనఖి (ఆహిరి-రుంప) 
మామియంచలితా విలోక్యా (ఘూర్లరియతి) - జయదేవుడు 
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11. నాయికా సహాయలు : 

(1) దూతికలు : 

మూలం : విజ్ఞాన గుణసంపన్నా కధివీ లింగిని తథా | 

రంగోపజీవవా చాపి (ప్రతిపత్తి విచక్షణా |! 

ప్రాతివేశ్యా సఖి దాసీ కుమారీ కారు-శిల్సినీ | 

ధాత్రి పాషండినీ చెవ దూత్య స్పీగక్షణేకా || 

-(నా.శాఎఎ01-9-10) 

అర్హం :విజ్ఞాన గుణనంవన్నా, కథిన్సీ లింగినీ (తథా) =చక్కని జ్ఞానంతో 

కూడుకొన్నది, కథిని (=బ్బవాత్మ థాదులందలి కథలు తెలినీనదై చక్కగా చెప్ప 

గలది), లింగిని (=చిత్రకారిణ); రంగోవజీవనా (చాఅప్పీ, (వ్రతివత్తి విచ 

క్షణా=రంగోవజీవన (చారణ, లేదా రజకృస్త్ర), యుక్తి-వ్రతియుక్తులు. 
చేయగలది; (ప్రాతివేశ్చా' నక్సీ, దాస్సీ కుమారీ, కారు- శిల్పినీ =ప్రాతివేశ్య 

పొరుగింటి ప్రీ), నఖ్సి దాస్కీ కుమారి (-బాలిక), కారు శిల్సినులు 

(=కున్ముర్మిస్త్రీ, కంచరష్ర్త్రీ, మొదలగువారు; ధాత్రీ పాషండినీ (చావీవ), 

ఈత్షణీకా దూత్యాం (తు) =ధాశత్రి (=దాదికూతురు), పాషండిని (వ్రత 
న్లురాలు), ఈత్షణీక (-జోన్యం చెవ్నేష్త్ర), (వీరు) దూత్యమందు a 

యోగవడతారు,. 

తాత్పర్యం : విజ్ఞాన గుణసంవన్న, కథిని, లింగివి రంగోవజీవన్క [వతివత్తి 

విచక్షణ, (ప్రొతివేశ్వు నఖ దాస్క కుమారి, కారుశిల్సిన్సి ధాత్రి, పావండిని, 

ఈ్షణీక - వీరు దూతీకర్మ యందు నియమింవబడదగినవారు. 

టీక 1 లింగిని మున్నగు కొన్ని పదాలకు . అభినవభారతిని అనుసరించి వైన 

అర్షాలు వ్రాశాను; కాని అర్వాచినులు వీనికి వేరే అర్థాలు చెప్పినారు: 

లింగిని =వండిత కౌశికిమున్నగు యోగినులు; కారువు =రజక ప్రీ, కాత: ఈ 
=ధాత్రేయి =ఉపమాతృసుత =దాదికూతురు; శిల్చిని=చిత్రకారిణి =వీడొవాద 

వాదులండు వివుణురాలు; వి'వ్రర్నిక=దైెవజ్ఞ (=ఈక్షణిక); రంగోవజీవవ=నటి; 

ప్రాతివేశివి=పొరుగింటి స్త్ర, .(=ప్రాతి వేశ్య. 

ధనంజయాదులు  చేటిని (=వరిచారికను) కూడా ఫైవట్టికలో చేర్చినారు; 
అంతేకాదు నాయిక స్వయంగా దూతీకర్మనెరవేర్చుకోవచ్చు - ఈమెను 
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“స్యయందూతి అంటారు. వీరంతా “నేతృమిత్రగుణాన్వితాఃి (=నవాయక 
మిత్రుల యొక్క గుణాలను కలిగి ఉంటారు) అని చెప్పినారు. 

(2) దూతీ గుణాలు : 
మూలం : ప్రోత్సాహవే౭_థ కుశలా మధురకథా దక్షిణాథకాలజ్ఞా || 

లడహ సంవృతమంత్రా దూతీ తే $భిర్గతైః కార్యా | 

న జడం రూపసంపన్నం నార్హవంతం నాచాతురమ్ || 

దూతం వావ్యథవా దూతిం బుధః కుర్యా తృదాచన | 

-(నా.శా.ఎ౦౦౧-13) 

అర్హం : (పోత్సావాన్సే (అథ) కుశలా మధురకథ్మా దక్షిణా, . (అథ) 
కొలజ్ఞా =నాయకుని (పోత్స హించుటయందు కుశల, మధురమైన కథలు 

చెవ్చగలద్కి దక్షిణ, కాలజ్ఞ; లడవో నంవృతమంత్రా. వీభిి గుణైః 
దూతీ(త్ఫు), కార్యా= ప్రగల్బ, నంవృతమంత్ర (=రవాస్యాన్ని దాచగలది) 
- ఇటువంటి, గుణాలతో కూడిన / శ్రీని / దూతిగా వంపించాలిి నాజుడం- 
రూవనంవన్నం, నాఅర్రవంతం, నాచాఆతురమ్=జడత్తం, రూవనంవద, అర్హ 
నంవద (=ధనం), ఆతురతా ఈగుణాలు కలవ్యక్తిని దూతం, వా (అవీ) 
(అథవా), దూతీం బుధ (న) కదాచన కుర్యాత్ =దూతగా లేదా దూతిగా 
బుధుడు ఎన్నడును నయోాగించరాదు. 

తాత్సర్యం : నాయకుని |పోత్సహించటం (=నంముఖీకరణం)లో కుశల, 
మధుర కథాయుతు దక్షణ, కొలజ్ఞ్ర, (పగల్ఫ సంవ్రుతమం(త అయిన చ్రీని 
దూతిగా వంపంచాలి. జడత్తం, రూవనంవద, అర్ధం) ఆతురతకల వ్వక్తి ని 
దూతగా లేదా దూతిగా ఎన్నడును వంవరాదు. 

- టీక: జడత్వం ఉంటే చేయవలసిన పనిచేయలేరు; ప్రత్యుత్సన్నమతి 
సాధ్యాలయిన వనులు వారికి శక్యమేకావు. " రూపంకాని ధనం కాని 
ఉంతే స్వార్హంకోసం ప్రయత్నించగలరు. ఇంక ఆతురత కలవ్యక్తి జుగుప్పా 
హేతువు కావచ్చు. “ప్రోత్సాహనమున కుశలి అన్నవుడు ప్రోత్సాహనశబ్దంలో 
రెండు (ప్రేరణార్హకములు కలవు -.. నాయికచేత ప్రోత్సహింవబడి, నాయకుని 
పోత్సహించటంలో కుశల అని అర్హం. | 
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(3) దూతీ కృుత్వాలు (నా-MXXM-11-12, 13-17) : 

అనేక కారణాలను పేర్కొని ఉత్సాహవర్చటం, సందేశాన్ని చక్కగా విన్న 

వించటం, నాయిక యొక్క భావాన్ని సరిగా (ప్రదర్శించటం - ఇవి దూతి 

చేయవలసిన ముఖ్యమైన వనులు, అంతేకాదు. నాయికయొక్క కులాభోగ- 
ధనాధిక్యాలను అధికంగా పొగడి, కామాన్ని నివేదించి సమాగమోపాయాలను 
సూచించాలి. అకామ |వ్రవృత్త (=కామ్మవ్రవృత్తిలేని (స్త్రీ) లేదా  క్రుద్దురాలు 
అయిన స్త్రీతో సంగమం కరిగించరాదు. అసలు, ఉపాయరహితంగా సంగమం 

కలిగించరాదు. ప్రథమ సమాగమాన్ని (=గాంధర్వ వివాహ- వేశ్యా-వునర్బ్చూసంగ 
మాలను) రాత్రి జరిగే ఉత్సవనమయాలలో, ఉద్యానంలో, మిత్రగృహంలో, 
ధాత్రీగృహంలో, సఖిగేహంలో శూన్యాగారంలో ఏర్పాటుచేయాలి... జబ్బుగా 
ఉన్నవారిని చూడాలి లేదా ఆహ్వానం అనే మిష కల్పించి, విధివూర్వకంగా, 
ఉపాయసహితంగా వ్రథమసమాగమం కలిగించాలి. 

సకిని క్రిందివిధంగా నిరూపించినాడు రసమంజరీకర్త : 

మూలం : విశ్వాస విశ్రామకారిణీ షార్మ్యచారిణీ సఫీ. అస్యా 
' మండనోపాలంభ-శిక్షాపరిహాన - (పభృతీని కర్మాణి | 

- నాయికయొక్క విశ్వాసానికి పాత్రమైనది, ఆమెతో కూడా ఉండేది 

సఖి. మండనం(=నాయికను అలంకరించటం), ఉపాలంభం (=నాయకాదులను 
నిందించటం), శిక్ష (=కర్తవ్య జోధ్యు వరిహాసం (=నఖి వలెనే నాయకుడు 
నాయికను గేలిచేయటం లేదా నాయిక నాయకుని గేలిచేయటం) మున్నగునవి 
దూతి చేయవలసి పనులు. 

“వరిఫోవ (వ్రభృతివి” అన్నధానిని పురస్కరించుకొని రసమంజరీవ్యాఖ్యాత - 
(వశంప్ప వినోదం, మానావవోదం, మానోవదేశం, ఆశయ(వ్రశ్నృ విరహాశ్వాసం, 
వన-జల-డోలాకేళుల్లు పాంచాల - కందుక - భ్రమణ - నయన మీలన - 
ద్యూత -మధు పొవకేళులు - కృత్యాలుగా అధికంగా చెప్పినాడు. వీటి అన్నింటికి 
వంచన, హల్లీసకం, వపుష్వావచయం, వపేంతకేళి అనే వాటిని అధికంగా చేర్చి, 
కొన్ని వదాల అర్జాలను వివరించినాడు శృంగారమంజరీకారుడు. 

ఉపాలంభం రెండు విధాలు : నాయికోపాలంభం, వాయకోపాలంభం. 

శిక్ష కూడా రెండు విధాలు ౩ నాయికొళిక్షు నాయకగిక్ష. ' 
వేరివోనం మూడు విధాలు : సఫీపరిహాసం, నాయికా వరిహాసం, వాయక 

వరిహసం. 
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(వశంన : CA ua 

మనోవనోదం రెండు విధాలు. నాయకయొక్క మానం ష్ కా. పాగొ 
టడం, నాయకుని యొక్క మౌనం పోగొట్టటం. 

(భ్రమణ కలి : చరణాలు చరణాలతో కలిపి, కరాలు కరాలతో వట్టుకొని, 
నిరంతరంగా ఇరువురు [భమించటం, 

దూతిని (కిందివిధంగా నిరూపించినాడు రసనుంజరీకొరుడు : 

మూలం : దూత్య వ్యాపార పారంగతా దూతీ తస్యాః 

సంఘటన విరహ నివేదనాదీని కర్మాణి 11 

- దూత్య వ్యాసారమందు పారంగత అయినది దూతి అనబడుతుంది. 

సంఘటన (=నాయికానాయకులను కలపటం), విరహని వేదనమున్నగునవి ఆమె 

దూతివిషయంలో శృంగారమంజరీకాతుడిట్లా విశదీకరించివాడు : 
దాసి సఫ్కి కారువు, ధాజ్రేయి, ప్రాతివేశిని, లింగిని, కాగ స్వయం - 

ఇట్టా దూతి ఎనిమిది విధాలు. 

రింగిని= చేవ ధారిణి, . .శిల్సివి=చిత్రకారిణి ప తెచ్చేది). ఈ 
ఎనిమిది మందికితోడ్ను - యోగివి (=ప్రవ్రజిత), పప ధాత త్య్యాతల. 
సంబంధింని (=బంధువు) .వివ్రశ్నిక (=శకునజ్ఞాపిక), ..విశ్వస్త(=విధవ), నటీ 
(=గానావటవ .ఫాటవవతి) - ఈ ఆరుగురిని కూడా దూతికలుగా అంగీకరించి 
నాడు రస్తమంజర్షివ్యాఖ్యాత.. (8+6). ఈ. 14 మందికి. విక్రేత్రి శంకిత అనే 
మరో రెండు భేదాలు, చేర్చిన్లాడ్ను. పృంగాశఘంబరీకారుడు, నాగా మొత్తం 16 
భేదాలు. 

వ్మకేతి : స ఈ విశ్రేత్ర అనేక విధాలు - కాచవి(కేత్రి, 
పటవాస వి్రేశ్తై.: మణి - విజ్రేత్రి-. ప్రమాన విశ్రేత్రి అనే నాలుగు విధాలు 
రమణీయాలు. aa క pt Soe . are 

ఓ 'శంకిత ₹ 'వాఘుక ఆడిన వరుషవాక్యాలు 'విని నాయకుడు చిముఖుడు 

sas భయంతో, , నరథదూత్యధ్య్యాప్థాగం .విర్వహించేది 
" చవ్రదిత్య వివ్రత్నిక, వేషధారిణి..-.. వీరు, కింగినీ భేదాలు. 

ఓ సరిఘటప్క, .వితహనిచేదన్క. _అనుభాగని వేదన. త శు వాయవ్య 
ఫందోగకథధనణ, నంగేశహావిత్య్స చిత్తజ్జచ్వం..- ని 'దూశతివ్యాపార్తాలు... 



కౌ 

విరహ-అనురాగని చేదనలు-|పోత్సాహన-నందేశహారితలు --వీరు రెండేసి విధాలు 

- శాయికా షక్షంర, నాచుకవక్షం. హంనాదులు కూడా దూతలుగా నియుక్తం 

కావటం సాహిత్యంలో వ్రచురంగా కానవస్తున్నది. అంతేకాదు మేఘంవంటి 

జడాలు కూడా దూతలునా వినియోగింపబడటం సహృదయులకు తెలిసిన సత్యమే. 

12. ఆభ్యంతర పరివారం : 

నాట్యమందరి (వకృతుల ఉవచారం (= వ్యవహారం) రండు విధాలు-- 

బాహ్యం, అభ్యంతరం. ఈ రెండంటేక తగిన పరివారం వేరుచేరుగా ఉంటుంది. 

బాహ్యవ్యవహారాలకు తగిన వరినారాన్ని నాయక ప్రకరణంలో వివరించాను. 
ఇంక అభ్యంతర, (=అంత-వుర) వ్యవహారాలకు తగిన పరిభారాన్ని ఇపుడు 
వివరిస్తాను. భరతముని ఆభ్యంతర పరివారాన్ని 18 వరాలుగా నిభజించినాడు 

(నా.శా.XNIv-26-64; 64-72) : 

మూలం : మహాదేవీ తథా డేవ్య స్వామివ్య స్టా సాపితా అపి | 
మన్య, శిల్చకారిణ్యో, నాటకీయా౭ థ్ నర్తకీ || 

అనుచారికాశ్చ విజేయా స్తథా చ పరిచాగికాః | 
తథా: “సంచారికాశ్చెన తథా (ప్రేషణకారికాః 1; 
| మహాత్తర్యః ప్రతీపోర్యః కుమార్యః స్టదిరా. అపి ; 

'ఆయుకీ క్రి కాళ్ళ నృపతే రయ మంతూవురో జనః || 
-(నా.mా.XXIV-26-32) 

యత్ స్వాత్ నవుంనకం వామ తృతీయా |వకృతి* సృతాః || 
ఒ౬ప్యంతఈపురసంచారే యోజ్యా సార్హివ'వేశ్మని | 

స్నాతకాః కంచుకీయాన్వ తథా వర్గ థరాః పునః 11 

ఎని శ కాషస్తాయికనిర్ముండాం కక్షాస్తానేషు యోజయేత్ | 

'అవుమాంవమ: యే పురుషా యే ఈ స్త్రీబోగ వర్ణితాః 1 

ఏతే Chia కార్యా విత్యం హి నాటకే | 

SOP 

అన] 1. మహాదేవి 2. దేన్సుల్లు తి. ని “క 4. 
తలు ర్. భోగినులు, శీ, శిల్బుకారిణులు 7. నోటాకీయలు, - తీ. రక్కి ల 

అముచాలికల్తు 10. వచాతకలు, 11. నంచాలెకల్లు 1 .'(వేషణకారకలు, 

13. -చుహెత్తరులు, 14. ఎ్రకీసోరులు, 15. కుమారకలు, 16. ప్రవితలు, 
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శ ఆయుక్తి కలు. 

-చీరు "రాజుయొక్క అంతవురమందలి జనులు, 

వీరినేకాక ఇంతకుముందు త్పతీయ(నవక్ఫుతిగొ . వేర్కొానబడిన నవుంనకు 
లను కూడా పార్హివ వేళ్ళ ౭లో ( =ఛరాజసోధథంలో) కఆంతవాతర నంచార 

ందు నియోగించాలి- స్నాతకుల్కు కంచుకేయుల్కు మ్తుధతులు జొవస్థా 
యిక నిర్ముండులు - బీరు అభ్యంతర వరివారంలోని 18 వ వర్గం; అయా 
క్షా శ్ఞానములందు నియుక్తులు కావలనీనవారు. ఇట్లా ఆవ్రురువులు, త్రలోగ 

విగర్రితులు అయినవారినే అంతావుర నంచాతమంద్యు నాటకంలో నియుక్తులు 
వ లి. 

ఇంక్క ఆయావర్ల్గాలవాలి గుణాదులు--- 

(1) మవాదేవి (వట్టవు రాణీ = నమాజ్ఞ) : 
మూలం : (అత) మూర్దాభిషృక్తా యా కులశిల ఎమన్వితా ! | 

గుణైః యుక్తా వయఃస్తా చ మధ్యస్తా2. కోధనా తథా 1 
ముక్తేర్హ్యా నృపశీలజ్ఞా సుఖ-దుఃఖ సహా సమా । 
శాంతి ష్యస్యయవే రృర్తుపృతతం మంగలైషిణీ Ef] వ 

శాంతా పతివ్రతా ధీరా అంతఃవురహితే రతా | . 
_ వీభి ర్లుకైస్తు వంయుక్తా మహాదేవీ త్యుదాహృతా || 

_ -([aa.XNXIv-33-35) 

తాత్పర్యం : మూర్చాభిష్నక్త (=వట్లవురాణ్) మనోదేని” అనబడుతుంది. 
కులాశీల నమన్నత్య గుణయుక్ష, మధ ృవయన్సులో. ఉన్నది, అక్రోధన్క, 
ఈర్త్యను విడనాడినది నృవునికీలం గుత్తి ంచినది, నుఖ-దూజఖాలను నమానంగా 
నహింవగలది, ఎల్హనండును భిర్తకు మంగళం కోరేది శాంతచిత్త, వత్మవత, 
ధీర ఆంతవుర హితయునందు అనక్తి కలది - ఇట్టోది *“చమువోదేవి అనబడు 
తుంది. నాన 

టీక వ మవోదేది అధికంగా శృంగారోచితకాదు. శృంగారోచితలు రాజపు 
త్రికలు అయినట్టి చాసనవదత్తాదులనే కవులు “దేవి అవీ వ్యవహరించినారు. '. 
మహాదేవి పదానికి అర్హురాలు ఒక్క_తెయే; కావుననే మహోడేవి” అవి వీకనచనం 
ప్రయుక్త మైనది. దేవులు పా మినులు మున్నగువారు. అనేకులుండవచ్చు. 
అందుచేనే వారికి బహవచనం- వయుక్త మైనది (అ.భా.3 వ సంవుట ' 254). 
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ప్రొవీనభారతంలో రాజునకు సలవు భోర్య సండలు2 సంప్రదాయ. ఓందుసారు 

నకు 16 గురు వత్సరాజుమామయగు మహాసేనునకు 16 గురు భార్గలున్నారట! 

(2) దేవులు (= రాణులు) : 

మూలం : నిభిరేన గుతై ర్యుక్తాః తత్సంస్కార వివర్ణితాః | 

గర్వితా శ్చాతిసౌభాన్యాల్ పతిసంభోగతత్సరాః 1 

శుచినితోజ్ఞ ;లాకొరాః (పతిషక్షాభ్యసాయికొః 

వయోరూవ గుణాఢ్యాయా స్తా దేవ్య ఇతి భాషితాః || 

-(నా.శా.XNIV-36-37) 

తాత్సర్యం * మహాదేరీగుతాలు కలనారు,; అయినవ్వ్పటికే ఆ మెవలే 

నంన్కారం (=అమూర్జాభి షేకం మొ 11 పొందినవారు కారు. కాని అతి శౌభా 

గ్యందళ్జు గర్భ(తలు. వతినంభోగతత్సరలు, శుచులు. నిత్యోజ్ఞ (లాకారలు, [వేత 

వక్షమునందనూయకలవారు. వయో-తూవగుణాఢ్యలు - ఇట్టేవారు దేవులు” 

అనబడతారు. ౨౨౧౧౨ | స 

టీక : దేవీ, సామీనీ .. మున్నగువధాలన్సు, ఘోష్ ఏకనభనంలో (గ్రహించిన 

వృటికీ, అనువాదంల్లో: భహువచన్తమేచాఢితాత్లు.. “దేవి” అనే. ఫదానికి “దేవులు 

బహావచవం. "దేవి ఒక్కతే క్రదతవచ్చు లేదా వలువురుండవత్లు: . “గర్వెతాళ్ళాతీ 

పొభాగ్యాత్” అన్నదానిని 'గర్వితో = రాజవుశ్రీచ. .ఇని, :1గ్రటాంచి. నాడు ఘోష్ 

అంటే, దేవి ,గర్విత?. '.రాజవుత్రి అని అర్థం. దేవి రాజపుత్రిక కావటమే 

పనుంజనం. ఇంక స్వామినులు మున్నగువారు సేనావతి, అమాత్యుల పుత్రికలు, 
శ 
ష్ 

ఇ r షో 

77 

మూలం, సేనాన్రతే రమాత్యానాం భు వున. 

నం లు er పవత వా ™ wy, వమ్మానవర్ణితాః 11. 

- వ్వగుతైః లబ్ద్జమాహాత్య్యాః స్వామిన్య ఇతి తాః స్మృతాః 11... 

__(వాశా.XXIv-38-39) 
eC ce sR OO 
ఇ సేనావతులు లేధా ఆఅమాతు లేదా తదితర రాజభ తుల 

నే 5 న్ ట్య ల కన భో న టి 

జ్ 
] గరా ఖై క | 4 

క్ 
క స TR ష్స్ టోల్ mo క 

+ 
్య ళో 

న్్ 

=  తాళ్ళర్య ae ల స్ శే లో జి b జే ah భీ ల్ Cre RI DD eo Tr * ఇ 

తనయట -*ేసాయినులు” అనబిితార్తు. వీరు బ్రత్వనమ్మూగాలవల్ల. వ్ల 
a, wrt WRENN ల న పన య స 

పొడద్రవవాత' వీత నయుణాలచేపనే"లభించిన మావోత్స్యుం (=కఉన్నతప్టితి 
స్ట కల ME ల - . Js ఖా. క Chi pw త pr న్ను 

కలవారు. . |. | Re 8 ° 
+ 

ణో fo 
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(4) శాయునులు (పొరా౭తరం 'స్తాపతటి/ (= నె సామాన్య రులు) : 
మూలం ఏ రూపయౌవన శాలిన్యః కర్కశా దిభ్రమాన్నితాః | 

........ రతిసంభోగకుశలాః ప్రతిషక్షాభ్యసూయికాః || 
ఉత్రిశ్చాప్రమత్తాశ్చ త్యక్తాలన్యా ప్యానిష్యరాః : 

మాన్యామాన్య విశేషజ్ఞాః నాయిన్యః సం|ప్రకీర్తి తౌ | 

-(నా.శా, XXIV -40,42). 

తాత్పర్యం :. చూవాయొవు కాత కర శలు (= సాభాన్య్యల్పి తలు), 
విభయ చేష్టలు కలవారు రతినంభోగకుశలలు వతిపక్షమందు అనూయ 
కలవారు నదాసనొచధానలు, కొర్భాములందు. ఆ వ్రమత్తలు, ఆలనత లేనివారు, 
అనిమ్టురలు, పస ఎస్. విశేవజ్జులు - ఇట్టువారు స్టాయినులు, 

(5) భోగినులు (= వేళ్ళల్బు : 
మూలం : దక్షా స్తుటా 'హ్యదాత్తాళ్ళ గంధమాల్లో్డ్యలాః స సద్గొ 

నృవతిచ్చంద్ధ వృత్తాశ్చ సర్వ త్రేరా $వివల్దితాః le sees 

నుశీలా లఘుస్రమ్మానా మృదు ర్నొత్యుద్రతా సథా 

మధ్యస్తా నిభృతాః శాంతా కక ఇతి తాః స్మృతాః tH 

(వాచా +h లేక, 
ఫే 

వ 

తాత్పర్యం: గక్షల్లు 'కటిలతగ. లేసవారు. 'ఉదాత్తలు, గంధమాల్యా. 
లతో ఉద ద్రంలంగా., ఉంచేవారు నృనేతి. ఇంగితాన్లి ఎరింగి (వ్రవర్తించేవార్లు . 
ఎన్న జ థూ ఈర్ష్య లోనివి వార్ము. మశీలల లు, కులీన, గౌరనంకోరనివారు, సుకుమా. . 
రులు జత్చుద్దత్తల్గు కొనివారు .నుధ వలు (| (గ్రతివక్షమందు _అన్తూయ. లేని . 
వారు ), గంభీరలు, శ్రాంతలు క ఇట్టేవారు 'భోగనులు”, త 

జ్ళకార్సు (౫, శిల్లికార్తిణుక్లు (| సీమంతం లం విప 

స్తలం ate సవాలు వాం. sperm మరదలు 
ఖే అజ ంరేన్రున్ను విధ టో ద్ద జ వ్రాన్లాలేఖ్య. ఎశారడ్రాః Hg గ టన ww Sura 

నవజ క శయ్న్లోసవత్లూనజ్లై మధ్ధురో సహరా పత్యా ఎ కీలని. 
“7 దక్షా సొమ్యూః ప్యటాః శ్ర .విళ్ళుత్తా శిల్బకారిక్లా ney సక పు. 

-(నా.శ ఎంద” న. 
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. తాత్పర్యం . నాళాకలా చిశేజు చాలు, ల టి ఎవిచ్చ్వక్షణల్సు గింధ-వ్హువ్న ) 

విభాగజ్జు లు (=వుష్పాలనుంచి అత్తరు తయారుచేనేవార్డుు నావాలేఖ్య విశా 
రదలు, శయనాఆననా యానజ్జలు మధుం న్న(భాదలు, చతురలు, దక్షలు, 

నౌ నొములు, చ్లుటులు, శకులు, నధ్బతలు ఆ ఇట్టువారు శిల్ప కొరకలు. 

టీక : ఈ వనుల్నీ ఒక్కరే చేయజాలదు; ఒక్ష్కైక) నియందు ఒక" 

కరు నివుణులుగా ఉంటారు; అందుశేత శిల్పకారి: లు లువురుంటాగ' 

(7) నాటకేయలు : 
మూలం ; (అధ) రూపగుణౌదార్య-హాభాః ఖ్ ర్య-శిల సంవన్నాః 

పేశల-మధుర-స్నిన్హామనాది కలచి[త్రో ఎల శ్చ 11 

హేలాభావ విశేషజ్ఞాః' సత్త్వేనాభినయేన | 

మాధుర్యేణ చ సంపన్నా ష్యోతోద్యకుశలా స్తథా || 

ప్యరతాలయతిజ్ఞాశ్చ తఫొచౌర్వోప"సేవికాః | 

చతురా నాట్యకుశల ' శోహాపోహా. విచక్షణాః || 

నివుణా భాండవాద్మేష్య నాటకీయాః ప్రకీర్తితాః | 
ల లా ర్.) 

తాత్పర్య. : : రూవ-, గుణ-టొదార్భ-సా భా-గ్భ- వె ర్భ-శీల నంవన్నలు, వేళల 
చుధురాన్నిత్త కంఠరథ (గు కంలభాయు. విచ్శితం ఆశ్త్వుర్భకరం ఆనే నగరం 

కలవారు, వలా-భావిశేషజ లు, .శాత్తి (భ్ యయ (=రన-భాచ (పకటన) 

మందు నములు చుర న్నఖభావలు, a దృయులంచు నేర్పరులు నలా 
తొల-యతి జ్ఞానం కలవాచ్హు ఆచార్వుని ఎవించినవార్కు చతురల్టు నాటు. 
కుశలలు, ఊహా-ఆపోా పం భాండవాద్యమందు నివుణలు - ఇట్టీవారు 
పాన. 

టీక: స్వర్గంలో రంభాదులయందు జాం ప్రతిష్మితమైనట్లుగా భూలోక 
మందు రాజాంతవురాలలో, అంగనాజన ౬ నాట్యం వ్రైదర్శించటం జరుగు 
తుందవి భరతముని 26 వ mad పేర్కొన్నాడు. కాగా ఈ 

క్ యళ రాజాంత-వ్వరంలో వాట్యం (ప్రదర్శిచే మ శ్రీహార్వుని 

(ప్రయదగ్శకిలో ఇట్టే వన్నిచేశం ఉన్నది. 
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(20) వరిచారికలు : 
మూలం : శయ్యాపాలీ ఛత్రధారీ తథా వ్యజన ధారిణీ || 

సంవాహికా గంధయోళక్తీరి తథా చైవ ప్రపాధికా | 
తధాభరణయె్తీ9 చ చ మాళ్యసంయోజికా తథా 11 

ఏవం" విధా భవెయు - 1 హా విజేయాః వరెచారికాౌః | 

eu ₹.KXIV-53-55) 

ఆతు 3 శయ్యానాలి (= Mla ou ఆలంకరిం చేది }, ails: 

వృజన ధారిణీ నంవాహిక (=కాళ్ళుఏనకేది), గంధయోక్తి9 (=నువా 
. న్వాలను సద్దంచే నేది), తో (=అలంకరణచే నేది), Pres on 

మాల్యనంయోజిక - వీరు *వరిచారికలు 

(11) నంచారికలు : 
మూలం : నావాకక్ష్యా విచారిణ్యః తథోపవనసంచారాః || 

దేవతాయతన క్రీడా ప్రావాదపరిసంచరాః | 

యామకిన్య స్తథా చైవ యాశ్చెవం లక్షణా? ప్రియః || 
సంచారికొస్తు. విజ్లేయా వాఖ్యళ్టై క నముదాహృతాః 

వ. . -(వా.శా ఎం007 ర్5్-57) 

- 'తాత్సర్యం ; ? అంతవురమందలి ఆయాకక్ష్యలను వరిశీలించేవారు, 'ఉవవన _ 
నంచాంికలు, ' దేవతాయతన (=గుడి) - శ్రీడాప్రాసాద నంచారికలు, యోమ ' 
కినులు (ఇ వ్రతియామమునందు గంటలు కొట్టేవారు, ఇంకొ ఇటువంటి 

' లక్షణాలు కలవారు “నంచారికలు 

" (12) lh pyres (=జేషజకారికలు = (మలము) 2. 
rds సల! కాట "పతే కథో గుష్యాపఘుత్తతే Y 

వ్యవ రాళ్లు పేయుక్షాః చా? జేయాః (పేషణచారికాః i 

ఛు 

తాత్సర్యం- ? కామనవియుతోలు, రనావ్యశార్వయులు. అయిన (వేషము 

. (=దూతీక్టత్యము)లందు వృవులచేత వియుక్తలయ్యేతాడు. (వేషణవారికలుని. 
టీక ఏ దూతికలు భాహ్య(ోవచారనందు' నియుక్తలకుతారు. '' ఇంక. ఈ. 

(వేషణచారికల దౌత్యం. అంతఈవురంలోవి బహభార్యలకు' వరిమితమైనది కావచ్చు. . 

i) 
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(13) మవాత్తరులు (=మవొత్తరలు) : 
మూలం :  సర్యాంతః వురరకాయాం స్తుతిస్వస్త్యయనాదిధిః | 1 

యా వృద్ది మభినందంతి మబౌత్త తరు తాః స్మృతాః | 

-(వా.శా.XXIV-58-59) 

_ శాత్పర్యం : న్తుతి-న్వస్తే-అయనములు నిర్తహిన్తూ, నర్వాంతవురుక్షణ 
మును అభివృద్దిని కాంక్షించే వారు మవాత్తరులు (మవాత్తరి - బహొవచనం - 
మవాత్తరులు, 

( 14 } (వతీవోరులు ; ల 

మూలం వ సంధివిగ్రవాసంబద్ద నానాచార సముత్తితన్ 11 | 

నివేదయంతి లా? కార్యం శ్రతీవోర్యస్త శ్రా న్మౌః | 

+ వా.శా.XXIvV- 59-60) 

"తాత్పర్యం : నంధి-నిగ్రహోలకు నంబంధించిన, వివిధచారులవలన నేకరింన 
బడిన కార్యాలను (ప్రభువునకు నివేదించే వారు (ప్రతీహాోరులు. oy 

(15) కుమారికలు : i 
మరొఅధ : rr వంభోగా అసం ్రాతరా అనుదృటాః 1 

విళ్యతాయాం హల్లో త sae ఇతో స్మృతాః. 
ల 1; న. A టు. 

was! Fe వంలోగలు, అనంభ్రాంతకు, అనుద్రతళు, ఏ నిల్చో: 
తలు లజ్ఞావతులు- ఇట్టివారు కుమారికలు. ॥ 

(16) వ్రుద్దలు (=వృద్దు వృద్డురాండ్రు) : ewe జ “we. 

అము వూత్వరా జన వు... CT 
ఫూర్వరాజాతత్తతతా. మ్రో..వృద్దాన్నాతి పరజ్ఞితాః 7 

( పటం |. = క (దల wuv-61 -62)} 

_కాత్వర్యం. +; వ్రూర్చరాజనంద్రదాయుజ్లలు, వార్చరాజాలివూజకలు, 
వూత్వరాజచతితజ్జు లు - టాగాడ' 'జృదలు". 
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(17) ఆయుక్తికలు : 
మూలం : భాండాగాడే ఇష వరికృతా ఆయుధాది కృతా స్తథా |! 

ఫలమూలోౌషధినాం చ తథా చై వాన్నషీక్షికాః | 
గంధాభరణ మాల్యానాం వషాణాం చైవ చింతికాః || 

బహ్వార్రేషు నియుకాయా ఆయుక్తి కొ ఇతి స్మృతాః | 

-(నా.శా.XXIvV-62-64) 

 తాత్నర్యం : భాండాగారాధిక్టుతలు ఆయుధాగారాధికృతలు ఫల. - 
మూల - జొషధులకు ఆధికారిణులు, క కన (=రాజుతినే అన్నం 
వర్మీక్షించేవారు,/, గంధ - మాల్య - అభరణ - వస్త్ర, చింతికలు ఇంకా. 
ఆనేక అర్తములందు నియుక్తలు - వీరందతు ఆయుక్తీ కొలు. 

టీక : వె 17 వరములనారిని వివరించి చివర “ఇత్సంతవుర చారిణ్వ 
| మ్ a లీ ఫ్రై 

పయః (ప్రోక్షాః సమాసతళల”' అని భరతముని. పేర్కొ న్నాడు. అం మే అంతు 

వురమందుచరించే (స్త్రీలను సంక్షిప్తంగా వివరించాను అని అర్హం. (ఇంక 1రివ 
వర్గమైన నవుంసకులను గూర్చి తరువాత వివరించినాడు.) ఆయా కార్యములందు ' 
నియుక్తులు కాదగిన వ్యక్తులు [కంది 'విశేషగుణాలు కలవారు కావాలి: 

“అనురక్తలు, భక్తురాండ్రు, రాజ్యమందలి అనేక పార్శ్యములనుండి . వచ్చిన 
వారు అనుదృటలు, అసంభ్రాంతలు, అలుబ్లలు, అనిష్యరలు, దాంతలు 

కాంతలు, వ్రనన్నల్పు. జితక్రోధలు, Bre: కామురహెతలు (=ఇతరుల 
యూదు కాదుమును. రేక్టెత్తి ఐచిళేనిబారు), లోభహినలు, స్ర్రేదోష వివర్ణితలు = 
ఇట్టైివారినే అంతవురమందలి ఆయా bss నృవుడు నియోనంచా” ” 
( వ.e.XXIv -65-68). 

(18) నవుంనక వధం : 

(అ) నే స్వాతకులు + 
మూలం : ద్వాస్తంతు ప్నాతకం కుర్యా దార్య యు న 

బ్రాహ్మణాః కుశలా వృద్దా కామదోష వివర్రితాః [| 

(వ్రయోజనేషు దేవీనాం వియోక కృవ్యా వృపైః పదా 1 

తాత్సర్యం : వ ఆర్వుడు, ఆచార నరయుతుతు అమున న సా తకుని చార 
చదు నియోగించాలి. కుశలులు, వసులు కామదోన్నవివ్రుతులు. అధు 
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వవుంస .లు, నవుంనకుని *మిశ్రవ్రకృతి' అవి కూడా అంటారు. అంటే సహజ 
మైన అధమత్వం, Wie: అనుసరించి ఉండటంచేత సం[క్రమించే ఉత్తమత( f 

పాప్తివలసి వవుంసకుడు “మిశవ్రకృతి' అవుతున్నాడు. రూవకములందలి శకా 

రుడ్కు డు, (ప్రేష్యలు మున్నగు మిశ్రప్రకృతులందరూ అధమద్రకృతులుగానే 
గణింవబ కళ +రు. 

అంఈవురసంచారంలో నవృంసకవర్గమే వియోగింపబడాలి, 

| న న్ శ గ్ ఖ్ 1 

ఆనంద నష్వ్యందిషు తూవ'కేష్యు . ఫ్ ఇని 

వ్యుత్సత్తి మాత్రం er i | . 

య్లోజ,పీశివోసానవదాహ్నసార్లు (ల. 
తస్మై న నచ J CENA 

SE ee "న్స్ ig" eg, సే టు కట్. Fe 



2 “లాలీ వు వక రా గ నేక ఇ... న్ కూ! 
నా m= పీ హో పశ ల్ క్ wa క 

ww ph ; an a ay wa nn గ 

' జ్ లో ua 

లకీ క్ జ్ వ్ r 

oe Lr గ్ా భ్ లగే fe lea ఇ 

a బగ hey జి ఖీ షు! బీ గ wl జ 
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త్ »* pp = జు జ్ ళో 

Cy ఖ్ A fe ఇ 2 = క్ fF Ia 
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రమ్యం జుగుప్పిత ముదార వమథాపి నీచ 

ము[గ్రం ప్రనాది గహనం వికృతం చవస్తు | 

యదా వే వస్తు కుభానక భావ ప్రమాధం 

తుం యున్న రసభావము వై వై తిచ్లోనే [| 

wn a , -దశరూజకం-1\ -రోర్ 

మంత్రే తీర్చే ద్విజే దై దైవే 

దైవజే. భేషడా గురా। 

యాదృశీభావనాయపత్ర 
సిద్దిర్భవతి తాద్బ్భశీ || 



భరమ 

మూలం : భావా నిదానీం వ్యాఖా వ్రజ్యావమః. అత్రాహ- 

భావా ఇతి కస్మాత్? కిం భనంతీతి భావాః ? 

కిం వా భావయంతితి భావాః? ఉచ్వతే- 
. “వాగంగ wpe కావ్యార్జాన్ భావయంతితి 

భావా ఇతి”. 

భూ ఇతి కరతే ధాతు స్తథా చ భావితం 
వాసితం కృత మిత్యనర్ణాంతరవ్:. లోశకే౭_పి చ 

ప్రసిద్దమ్-- అహో హ్యనేన గంధేన రసేన వా 

సర్వమేవ భావిత మితి. తచ్చ వ్యాష్య్యర్హవ్ం. 

శోకా “ఏఈ 

విభావే _నాహృతో యోఒర్షో హ్యామభావైస్తు గమ్యతే 

వాగంగసత్త్యాభినల్రైః స భావ ఇతి సంజ్జ్ తః || 

వాగంగ ముఖరా గేణ సత్తేనాభివయేనవ 
కవే రంతర్గతం భానం భావయన్ భావ ఉచ్యతే || 
నానాభినయ సంబద్దాన్ భావయంతి రసా నిచూన్ | 

యస్మా త్తస్మా దమీ భావా విజ్లేయా నాట్యయోక్తృభిః || 
-(నా.శాశ 1-1-3) 

అర్హం : ఇదానీం, భావాన్, వ్యాఖ్యాన భన మం =శవ్రాడు, భావాలను, 

వ్యాఖ్యాచిస్తాను 

వ్వా “తాక =. ఇచ్చట (ఆతేయాదులు) ద్వా (=ఆడికి) నారు: భావా, 

ఇతి హక =భావాలు అని (ఆ "చేరు, ఎట్లావచ్చింది? yoga షొ, 

- 'ఖావాజ కిం=భవంతి (=ఉన్వచి)) అని, భావాట), అనబడినవా? pe 
యంత, ష్, లౌ కిం= లేదా; భావయంళ్ (ళా! వజేనేం) ఆను, 

భావాలు, అనజడేనవా? 
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ఉచ్వతే =(భరతమునిచేత) చెవ్పబదుతున్న ది. 

వాక్-అంగ-నత్త (-ఉ వేతాన్, కావ్వ-అర్హూన్ భావయంతి - ఇతి భావాః 
(23) =వాచిక - ఆంగిక - సాత్తి(క - అభినయాలతో కూడిన కావ్యము 
లందలి ఆర్హాలమ్కు భానింవజేనేవ్కి అని (కావున, భావాలు (అనబడినవి). 

భ్రూ ఇతి, కరణే, ధాతుః ='భూీ అనేది కరణము age 
(ఆవే అర్హం గల) ధాతువు తథా (చ్చ భావితం, వానీతం, క్రుతం, ఇ 
అన - “అంతర్ =కావున్క భావితం, వానీతం, కృతం, అని (ఇవి) వీకార్త 
కొలు; లోకే అవీ(చ), వ్రసద్దం =లోకంలో, కూడా (ఇది) (వసద్ర మే- 

అహో, అనేన్క గంధేన్క వా రనేవు సర్త(-వీవ్క భావితం, ఇతి =ఓిహ్మో 
ఈ, గంధంచేత్కు లేదా ఈ రనుంచేత్క నర్హమ్మూ భావితం అయినది 
అని (చెవ్పటం). తత్ (చ), వ్యాస్తీ, అర్హం=అద్చి వ్యాప్త (ఆనే) అర్టంల్కో. 
((పయుక్త o). (ఇచ్చట “భావం అనేవదం వ్యాసంచటుం అనే" అర్రంలో 

(గ్రయ్యుక్త మైనది). 

అత్య శ్లోక (చ) =ఇచ్చట్క bd శోకాలు (ఉన్నవి): య్య 
అర్తః విభావేన, ఆవ్వాత్కు =వీఆర్హం, విభావంచేత ఆవ్భాతం a =నిష్టాదితం 
=వుట్టినద) అయి; అనుభావై (తు). =అనుభావాలచేత్య వాక్ .- అంగ - 
నత్తఅభినర్దైః =వాచిక - ఆంగిక - సాత్తి (క ' 'అభ్రీనయాలచేత; గమ్యతే 
=గమ్యమానం (= అభిన్నక్తం అవుతుందో); న భావు. ఇతి సంజ్ఞాతః 
=అది, భావం, ఆని _వేరుపొందింది. we wy 

వాక్ = అంగ - ముఖరా?ేణ, నతే తేన - అ =వాచికం, 
ఆంగికం, ముఖరౌగం, సాళ్ల కకం - wis అభినయాలచేత్య_ కవే అంత్రతం, 
భావర, భాపయన్ =కవియొక్టు, ' ఆంతరేంగంలోని, భావాన్ని భావింవజేయ 
 టంచేత్య భావ్ము ఉచ్యతే. =భ్రానం. (అన్ని చెవ్చబడ్తుతున్నద్ని? యస్మాత్, 
నావాఅభీవయ.. -నంబద్దాన న్, ఇమన్, చపానా భావయంతి, ఎందుచేత 

7% కూడిన శ చపాలమ్ము భావించజేస్తాయో తస్మాత్, 
హాట్యయోళ్ట కధల అమ్మీ భావా. చెక్టయాంజందువేట్. వాల వేత్తలచేత 
ఇవి భావాలు (ఇని), తెలియదగినవి. 



భావాలు 209 

తాత్పర్యం ౩ “భానాలకు ఆవేరు ఎట్లా వచ్చింది? “భావాలు” అన్నవ్తడు 

“భవంతి ఇతిభావాళ ' (=ఉన్నవికాన భావాలు) అని వ్యుతృత్తియా? లేదా 

'భావయంతి ఇతి భావా? (=భానింనజేనేని * కావున భావాలు) అవి వుత).. 

శ్రియా?” * అని ఆ(తేయాది మవార్గులు అడిగిన (ప్రశ్నకు భరతముని ఇట్లా 

"సమాధానం చెప్పినాడు : 

వాచిక - ఆంగిక్ - సాత్తి(క - అభినయో'వేతములాన కావ్యార్థాలను 

(=రసాలను) భావింవజేనేని కావున ఇవి “భావాలు” అవబడేనవి. “భూ” అనే 
ధాతువునకు “కరణం” (ఇ చేయటం) అని అర్తం. ' కావుననే భావితం, కృతం, 

వాపీతం అనేవదాలు'  వకార్ల వ్ర కములవుతున్న ఏ” 7 లోకంలో కూడా అహో! ఈ 

గంధంచేత - లేదా ఈ రనంచేత నర్వ్వమూ భావితమైనది'' అనటం (వ్రన్ద్దమే. 

_ కొవున “భావి వదానికి వ్యాస్తీ లేదా న్యావీంచటం అని కోడా అర్ధం. ఈ 

అంశాలను వివరించే (ప్రాచీన శ్లో శోకాలు ఉన్నది, 

వి అర్తం విభావంచేత ఆవ్మాతం (=నిష్పాదితం) అయి అనుభొవాల 

చేత, వాగంగనత్తాభినయాలచేత గమృమానం (=అభివ్యక్షం) అవుతుందో 

ఆ ఆర్హం .“భానం” అనబడుతుంది. కవ atl భావాన్ని భావింవడేనేది 

తే. ఆస్పాదయోగ్యంగా చేనేది కాశ్చన ఇటి. “భావం” అనబడేంది. వాగం 

గాది వివిధాభినయ నంబద్రమ్ములైన రసొలను భావింవడేవేది కొవువ ఇది 

“భావం” అనబడింది. | 

టీక ఏ ప్రయోజనం, అభిప్రాయం. తాత్పర్యం, ఫలధ్య భావం - ఇవి 

పర్యాయవదాలు అని ఇరరాకనయ్లుర్దు A-119). క భావఫదానికి 

మూడు (వ్రసిద్దార్హములున్నవి- [1 | 

1. భావన (=ఉత్సొదించటం) - 'వివధాధివయాల ప్రావోష్యంతో కాచ్యార్హాలను 

' (=రపాలను) మాలే | 

౨. ఈ రసాలను భావిం 

3 వాసన. .ద్యాపించటం)... ౫: షవృాదయుల, వ్యాదయతులంటు న్యాసం 
న (కత కట్టిన. వస్త్రమందు “జ: వాసవ, వ్యాపీంచివట్టు)..... 

మై. మూడు అర్జాలలో. మొకటి : bees కన. 8 వటశిక్షళును 'శృష్టిలో 

5 ఖు ఇలక -చివరిమి. కలకం. we 

# 

4 i 
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వర్షనానిపుణుడై నవాడు. క్షి, 'కవ్యంతర్గతభావం' . అంటు లౌకిక విషయ. 

జన్యరికాక, అనాదిప్రాక్త ననంప్కార ప్రతిభానమయమై కవిలో భాసించే రాగాదికం. 

ఇ రాగాడులు కవిచేత్క, కావ్యమరిదు - వర్షింవబడతాయి. అవి, దేశ-కాలభేదరహి 

తంగా es hd ఆసా దింనబడటానికి యోగ్యాలుగా ఉంటవి. 

అట్లా కవిచేత వర్తితముళైన భావాలు నటులచేత అభివ్యక ములయినప్ప'డు, అవి, 

విశిష్ట విత్తవృత్తులము (=పవ్ఫాదయుల హృదయాలను) రననయోగ్యాలుగా చేస్తాయి. 

అంటే కవిగతములైవ రాగాదులన్కు నటుల ద్వారా సహృదయగతములుగాచే సే 

చిత్తవృత్తి వివేషది “భావం” ఆని సారాంశం. కావుననే “రసానుకాల చిత్తవృత్తి 
విశేషం భావం” అని భానుదత్తుడు రసతరంగిణిలో పేర్కొన్నాడు. ఈ అంశాన్ని 
కిందివిధంగా. మరింత. స్పష్ట్రధి చేసినాడు స్థాయిభావవివరణలో భరతముని-- 

( యోౌ౭_ర్రో' హృదయ సంవాచీ తేవ్యే భావో రపోచద్చవః | 

శరీరం kal eae జసు క _మివాన్నివా [1 

| (నా:ా, VII?) 
న ఇ 
| న జ్ 4 లీ 

“వీ అర్తం స న్యాదన) వ హృదయసంవోచి తో, తదర్హభోవన 

న మను 'సరివేడెన) 'శసోట్బవ హేతువు అవుతుందీ. శుష్క మైన (ఎండిన) 

కొషెమందు “"అగ్నపలినే: - అప్వాడయోాగ్యమైన.. అ అర్థం Moa 
ఛరరమంచటా వ్యాపిస్తుంది. 

న్ శళరాటి భాహాః స్టాయిసే 'క్రయస్త్రింశ చ్వ్య్వభి 
జ, "షష ర చోరడజ అక్టై పొత్తకా ఇతి తేద. చప . a bh 

మేతే ా న్యరపాళ్థన్యకి సేత వకోనం న. Ee. a ౫ 8 + మ. ¥ es wm or 
et 1వ pr Ln « చ క్ష haar సల కట్టా! gee ht బో శ హ్కీ ష్ గ త్న? స్త తాలి త్యం! h A 

"చాశద్భావాః 'ప్రత్యవగంతవ్యా. వీళ్యళ్న లుం 
పామాన్య గుణయోగేవ రౌ వివ్చద్యంతే ,” లే క్ ౯ wT) షా, "+ 

క్యు ae bE మ! cy ఓ జీ ఓ ఖీ టే . 

: .నోట్యశాంస్ర్రన కన: 'అభధ్యాయరలో; భరతముని; + కేక భావాలను “మూడు . 
వరాలుగా పేర్కొని: ఈ: శి భఛావోళయొక్క సామ్యం గుటకకొనంవల్ల "[చర్వ్య 
మాణములయిన ఈ భావాలవల్ల) శాలు 'విష్పన్న ములవుతటూయి-వీవరించినాడు. 
అంటే ఈ 49 భావాలు కొన రా అర్హలి. Pe 

wad _ 

గ్ | “3 [1 
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(అ) స్థాయి భావాలు (ఎనిమిది) : 

రతి-ర్హాసశ్చ-శోకళ్య-కోధోత్సాహొ-భయం తథా | 

జుగుప్వొ-విస్మయ శ్చేతి స్తాయి భావా? ప్రక్రీర్తితా !! 

-(వా.శా.,1-17) 

- 1..రత్స్క్ 2. హాసం, ౩, శోకం, 4. క్రోధం, 5. ఉత్సాహం, 6. 
భయం, 7. జుగుప్స, తె, విన్మయర = ఈ ఎనిమిది ప్తాయిభావాలు. 

(ఆ) నంచారి (=వ్యభిచారి) భావాలు (మువృదిమూడు) : 

నిర్వేద-గ్దాని-శంకాఖ్యా-స్తథాసూయా-మద-శ్రమౌః | 

ఆలస్యంచై వ-దై న్యంచ-చింతా- మోహా*స్మృతి-ర్హ్రతిః 11 

[వీడా- చవలతా- పార్ష-ఆవేగో-జడతా తథా / 

గరోగావిషాద-జాత్సుక్యం-నిద్రావస్మార ఏవ చ 1! 

సుప్తం-విబోధో- ౬మర్తశ్చా-వ్యవహిత్త-మథోగ్రతా | 

మతి-ర్వ్యాధి-ప్తథోవ్మాద-స్తథా మరల. మేవచ 41, 

త్రానశ్ళె వ-వితర్కశ్చ-విక్డే యౌ వ్యభిచాన్లిణ 1 | 

(త్రయ, స్తి,రశ దమీ భావొః పవన నామకు. 1! 

i ye ఖా చు తద ఫ”ం(వా.శా.*1-18-21) 

ల కే నిర్వేదత' శల, ఈ శంక 4. అమాయ, 5, మదం, 6. 
శమ 7. ఆలస్యం, రి. దైన్యం, క. చింత 10. మోహం, 11. వ 

12, "ధృతి 13. వడ, 14. చవలత, 15. హర్షం 16. ఆవేగం, 17. 

జడత, 18. గర్వం 19. విషాదం, 20, కాత్సుక్యం, 21. నిద్ర 22 

' అపస్మారం 23. సువ్రర్కి 24. విబోధం, 25. అమరం, 26. అవహిత్తం, 
27.. ఉగ్రత, 28. మతి, 29. వ్యాధి, 30. ఉన్మాదం, 31. మరణం, 32. 

త్రాసం, 33. వితర్కం - ఈ మున్నది మూడు సంచారి లేదా వ్యభిచారి 

భావాలు. | 
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(ఇ) సాత్తి(క భావాలు (ఎనిమిది) : 

స్త అభా పే దో౭౬.థ-రోమొంచా-న్న  1రభంగో౬థ- చేవథు- | 

వెవర్ష్య-మశశ్రు-వప్రలయ ఇత్యష్టా సాత్త్వికాః న్మృతాః 11 

-(నౌ.శా.VI-22) 

* - 1. -ప్రంభంర, 2. స్వేదం, 3. రోమాంచ శీ. న్వరభంగం, ర్, 
వేవథువ్వు' ఈ వైవర్ల్యం, 7. అ[శువ్రు రి. (వ్రలయం. - ఈ ఎనిమిది 

నొత్తికభావాలు. 
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అనుభావాలు 

1. అనుభావం : 
మూలం ; అథానుభావ ఇతి కస్మాత్ ! ?. ఉచ్యతే. అనుభావ్యతే2_ నేన 

వాగంగసత్త్యకృతో ఒఅభినయ ఇతి. అత్ర శ్లోకః : 

వాగంగాభినయేనేహ యత 'స్త్వర్లో౭. నుభావ్యతే 

శాఖాంగోపాంగ సంయుక్త క స్వమభావ స్త సతః ఈ స్మృతః 11 

౨(నా.ళా. VI-5) 

అర్థం ఫ్ (ళ్న : ( అథ) అనుభావః, ఇతి కస్మాత్ 7 == 'అనుబావం” 

అన్ని ఆ వేరు ఎట్లా వచ్చింది? ఖ్ 

నమాధానం : 'ఉచ్యలతే = చెన్సబడుతున్న ది; నాక్-అరగ- త్త (కత అభి 

నయ అనేన అనుభాన్యత్తే ఇతి =వొక్ (=వాచిక), అంగ(=ఆంగిక),. 

నత్త (-సాత్తిక) (అభినయ్మములచేళ, చేయబడిన, అభినయం, దీవిచేత్క 

అనుభావ్వం (0 అనుభవయోాాగ్య్యం } ఆనుతుంది కొను, ఇది a ( వయభోచం "7 అన్న 

(అనబడినది). ఈ నందర్భంలో ఒక శోకం కలదు: 

. వాక్ అంగాఅభినశయేన, ఇవ్వా , యత. అర. అతుభావ్య శ జవౌచిక్ 

ఆంగిక (సౌత్తి (క) .అభినయాలవేత,.. ఇచ్చట : ఎందుచేత, జరం (=కావ్యం 

కనక. అరం), అమభవ . యోగ్యం . అవుతున్న డో డో తత. అనుభఖొచ్యు 

తరువాత (= అంధుచేత్సు అనుభానరి,, అని చెప్పబడేది; శాఖా 

అంగ-ఉపాంగ- నంయ్యుక్ష*, (తు) =(ఈ అభుభాథం) జ్ (=వాన్త) - 

అంగ-ఉపాంగ అభినయాలతో కూడి ఉఠికనిత 1. 3; ౨౩. 

తాత్పర్యం వ ప్రశ్న : “అనుభావము నకు ఆ మేుంట్థానచ్నింది? 
og గ్రే క్స్ రం లల గ్ ఖా భ్ 

వమా: వాగంగసత్త త్భక్సుతమైన & ఆభినయం దీనివల్ల ఆనుభావ మువుం ఏంది 

"అంటు అనుభివయోగ్యంగా ఏంది 'కావ్తోనో ఇది “అనుభావరి అన 

"బడింది. ఈ క కనా ఒన్ ఖం కంది":
 శ పోగం ంగాచినయాల చేతో 'అర్హం 

శో 
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అనచుభోవ కం అవుతుంది కొవున ఆనుభొవం అనబడింది. ఈ అనుభావం 

శాఖా (=వాన్త )-అంగ-ఉపాంగనంయుక్త ంగా ఉంటుంది, 

టీక : “విభావం, అనుభావం అనేవి లోకృప్రసిద్దాలు. అవిలోక స (భా 
పెనుగతంగా ఉంటాయి కొన అతిచసంగనివృత్త్యర్థం వాని లక్షణాలను 

వివరించటంలేదు” అని భరతముని పేర్కొన్నాడు. కాని, తరువాతి ఆలంకారికులు 
వానిని వివరించటానికి వూనుకొన్నారు. '“విభావ'' విషయంలో ఆ వివరణలను 
పరిశీలించినాము. ఇంక అనుభావవిషయం. 

“అను=వళ్చొత్ , భావః=ఉత్నత్తిం యేషాం తే అమభావాః” అని 'అనుభావి 
పదంయొక్క ఒక , అంచు కారణములైన et క అవ్యవహితంగా 
(= వెనువెంటనే) ఉత్పన్నములయ్యేని 'అనుభావాలు' య. 

ఇంక రెండవ అర్ధం -- “అనుభానయంతి రత్యాదికం =రత్యాదిస్టాయి 
భావాలు, ' చింతాదిన్యభిచారిభావాలు సహృదయులకు అనుభవగోచరములగునట్లు 
చేపేవి” అని. శారదాతనయుడు విభొవానుభావాలను ఇట్లా వివరించినాడు: 

“అర్దా న్విభావయం తతి విభావాః a: 1. 

ప ధనుభాన ఇతి న్మృత” (భావ. 1-32 

- అర్థాలను విశిష్టంగా ' ' భోదంవడేసేవి విభాబాలు? అట్లా ధోవింవేబడిన 
ఆర్హాల అమభూతి "అనుభవం! వుతుంది. కాగా, వీభోవం' కారణం, అనుభావం 
కార్యం" అవి పాదారిశం: babe pi FOr TT 
వివరించివాడు : శ వ. 

Cal 

.: *కవివట్లవా చాతుశ్యాన్ని తనునకించి, తత్తదనప్తా అశేవ్వవశాన శవిభానం అను 
భావర, అవభానం 'వేభాషల'- కావటం. వంఛోవ్యం... = ఒకపుడు! విల్లావఅనుభావాలు 
రెలసకా వ్యభిచాళులు' "కావతక్చప అట్లాగే 'వ్యభిచారభావాలు 'విభావానుభావాలు 
కావచ్చు. యా. ఒకే ఇషడకతతో ౧ శక్మాతర'. విభావం "ఖనుభావం, అమభాభం 

సలశేదితతలు విషు br భ్రనంవల్ల ఆ అని తరప్పరం 
మారటంకద్దు” (అజ ote RE 

L] . 

శ ॥ if 

br Mk | [* Th. ry yA rT a heat మ ల ark 
శ 

ఇ అమభావలేః rE 
uw wr ge AEE తల జ. 

న. . క్రూక్రల్రవక్షషప్తు నలు భావా 
లనబడుతవి;. ఇవి ధ్రయత్నవూర్వకములబువ, చేష్టల. ఇది వ్యక్తం కాన్టట్రానికి 
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మనస్సు పూర్తిగా భావావిష్టం కానక్కరలేదు, ఇంక మనస్సు వూర్తిగా 
భావావిష్ట్ర మైనవ్పుడు, అప్రయత్నంగా అథు-రోమాంచాది రూవంలో అనుభావాలు 
వ్యక్తమవుతాయి; కటాక్షాదులవలె ఇవి కూడా శరీరం మీదనే వ్యక్తనువుతాయి. 
కానీ, కటాక్ష్తాదులు పయత్నవూార్యక మైనవికాగా క అశ్ర-రోమాంచాదులు అవ 

యుత్నవూర్వకములై నవి. కాగా కటాక్షాదులను కేవల-అనుభావాలు అనీ, 
అశ్ర-రోమాంచాదులను సాత్వికానుభావాలు (లేదా సాత్తి త్తి కభావాలు) అనీ 
అంటారు. అందుచేతనే సాతి శ్రి (కభావాలు వేరుగా వరి ర్లింపబడుతూఉంటాయి. 

మూలం. ఏ భావం మనోగతం సాక్షాత్స హేతుం వ్యంజయంతి యే | 
తేఒనుభావా ఇతి ఖ్యాతా (భ్రూవిక్షేవ-స్మితాదయః |! 

డ్ లే చతుర్థా చిత్త- -గాత్ర-వాక్ -బుద్ద్యారంభ. పంభవాః | 

(| న. వ. (111909) 

అర్హం 3 న్వృపాతుం మనోగతం, భావం=తమకు గతము ఉత గతికి) 
హేతువు అయిన మనోగత-భావాన్ని; యే సాక్షాత్, వ్యంజయరతి nA 

9గ్కా బయలునరుస్తున్నవో; త్రో. భ్రూవిక్షేవనన్న త-ాఆదయః =ఆ, 
క్రూవిక్షేవం, స్మీతం' మున్నగునవి; అనుఖావా ఇళి ఖ్యాతః. =అను 
తొవొలు అని, చెవ్పబడినవి; - 'తే-అబి (ఆ సఖ. “చిత్త-గ్యాత- 
చొక్-బుద్రి-ఆరంభ నలభవాఃజ చిత్త-ఆరంభనంభవాట్సు:. తకం. నంభ 
నాలు వౌ వాక్ -ఆరరేభ నలిభవౌలు,: బుడ్డె- me 'జంభవాలు ~~ ); చతుద్దా 

.కాలాలుగు విధాలు . ee gg Be We జీ 

టం తాత్పర్యం : "తమ: ఉత్పత్తి కొ పాతువు అయిన 'మునోకత భ్లొపాన్ని వ్యక్తం 
నవే 'భూవిక్షేవ- న్మతొదులు అనుభాపోలు ఈ. తనుళవాబ నాలుగు 

lr చిత్తారం ంభొటుు, 2. _గొడరుంలొట” తె. *-వ్రైళిగాగ్రంభాలు, 
x ig బుద్ద్యారలభొలు. ౨. య MPF ఖో 
ps Faw, i LE p<: 

ies ట్? పంగధూపాలనివళెనే. కు ఢాన్నప్రకాశనంలో,:భోసికాఆ 
id yee వకాశనంలో సు శౌలుగు, శిధాలగా న్లే?.విభశిందిధారు. , _ 

“సామాన్యాభివయల' అదే 22వ 
5 భరతముని పేర్కొన్న అంగ్లజ-అలంకుర్తాలు.. మూదు. అయత్నజ 

కారా ఏడు. =. ఈ పదింటిని నస్ “చిత్తణారంభాను 

ఘు అన్నారు... ... ౧ భం 
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2. గాత్రాజారంభానుభావాలు పది : సామాన్యాభినయంలో భరతముని 

పేర్కొన్న; సహజ లేదా స సఫభౌవజ అలంకారాలు పదింటిని సింగభూపాలాదులు 

'గాత్రజారంభానుభావాలు” అన్నారు, 

శ. వాగారంభానుభావాలు పన్నెండు Haale సామాన్యాభిన 

యంలో భరతముని పేర్కొన్న ద్వాదశాత్మకమైన వాచికాభినయాన్ని సింగభూ 
పాలాదులు “వొగారంభానుభావాలు'” అన్నారు. 

4. బుద్ద్యారంభానుభావాలు మూడు : రీతులు), వృత్తులు, ప్రవృత్తులు. 
పదవిన్యాసభంగి లేదా వచననిన్యావక్రమం “రీతి; వాక్ -మన-కాయ వ్యాపారాల 
వెచిత్రితో కూడిన చేష్ట్ర' “వృత్తి; |ప్రకృతుల భాషా-వేష-ఆచార-వార్తలకు 
సంబంధించినది “ప్రవృత్తి”. ' భరతముని “వృత్తిని 20న అధ్యాయంలోనూూ, 
“(వవృత్తి”ని 13వ అధ్యాయంలోనూ వివరించినాడు. రీతిని అర్వావీనాలంకారి 

కులు పేర్కొన్నారు; వొామమడు 'రీతి కావ్యాత్మే (రీతి గాత్మా కావ్యస్య, అని 

నిర్రేశించినాడు. 

(ప్రాచ ్యవావనామవిద్దములై, 'చేహంమీద, యౌవనారంభంలోనే అువర్టే వికా 
రాలు లేడా మ్లూర్ములు , *అంగబ-అలంకారాలు, ఇంక స్వభావజ-అయత్నజ 

అలంకారాలు. రహభావానుప్రాణితఘులై ఉంటాయి. ఇని ఈ. జన్మయందే, 
విశిష్ట్రచిభావఢడర్శవంవల్ల కలునుతాయ్లి?. వీనిలో వ్వభావజాలు రత్యాది భావాలవల్ల 
ఆనించేవి ఇంక అయత్నభొలు గుణరూవంలో ఉంటాయి... ౩. 

పైని పేర్కొన్న గాత్రజాలంకారాలు, అయత్నజాలంకారాలు, నహజొలంకా 
రాలు స్రీలకు సంబంధించినవి. ఇంక పురుషులకు సంబంధించిన సహజాలంకారలు 
వది కలవ్వు వీనిని కూడా భరతముని పామాన్యాభివయంలో రే 'వికరించివ్తాడ్లు. 

_ప్తవాకేశ-లావణ్యాదుల్లు . స్తీకీ. పామాన్యలక్షణములై. యునత్తీత్వాన్ని వ్నష్టం 
చేస్తున్నట్లే ఈ చేష్టాలంకారాలు సామాన్య శుక భత్యాదులను నష్టం 
చేస్తుంటాయి. ఈ అలంకారాలు కవ్పట్టివంతన్నే “ఈమె ఉత్తమశ్ళంగార 
సముచిత అని, భావాడి. విశోకం లేకపోయినా? తెలిసికోగఆము. అచ్లోనే పురు 

షులలో 'వ్యక్తములయ్యే నో 'అలంకాతాళను' వట్ట “నాలా “ఉత్సాహాద్రత్యతి' 
. అవ తెతిసికోగలము. mL | 

ఇట్లా సామాన్యళక్షణాలను కా న విడువక ఉశడేవి 
కోనటదచేత భరతముని ఈ అలంకారాలను (=ఆమభావాళను), *సొమావన్యాథి 
నయంి అధ్యాయంలో వివరించినాడు. ఈ అలంకారాలు “న్రానికాది భేదాలతో 
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కూడి ఉన్నప్పటికీ, అవి జీ సత్త్వవ్రధానంగా ప్రయుక్తం అవుతాయి కాబట్టి, 

వీటిని అన్నింటిని “సత్త త్తృజాలు అంటారు. 

రసతరంగిణి (11) లో భానుదత్తుడు అనుభావభేదాలు నాలుగని చెప్పి; 

భిన్నంగా వివరించినాడు : 

కాయికొలు  -- భుజన్షేపాదులు 

మానసికాలు -- ప్రమోదం మున్నగునవి 

ఆహార్యాలు -- నాట్యమందు నాలుగేసి మున్నగు 

భుజాదుల జ్ఞానం 

సాత్తి(కాలు -- రోమాంచాదులు 
క గ 

ప, అంగజ (= =గొత్రజ) అలంకారాలు ా; 

మూలం : దేహాత్మకం భవే త్సత్త్యం పత్తా కాద్భావః సముత్రిఈ | 
భావా ఛ్సముత్తైతో పోవో హావాద్దేలా సముత్తితా 11 

' హీలా-హావశ్చ భావశ్చ షరస్పర సేముత్తితాః 

సత్తలేదే. భపంశ్యేశే శరీరే? ధ్ర స్టితాః |! 

a re. |. నాన?! 

వ నత్త్యం దేవోళ్మ కం లవ్ ఇన్త్ష్యం, . దేహంద్యారా, వ్యక్త 
కన భాను" నత్తాంల్, వమ్ముక్రితు =భావం,: ఈ ,సత్తగంమంచి, 

వుట్టేంది; వోవం, భావాల్, నముల్డితః =హావం, భావంనుంచి వుట్టింది? 

, వోవొత్స్, 'నముత్రతా = వోలు హోనంనుంచె, వుట్టేంది. 'హేల్గా, 

వచ ఎలాగ నర్గన్న ర-నమ్లుత్తితాః =(కాగా) హేల్మ వోనం భావం 

న. . 

. వీత్తే.; సత్తఇేదే భవంతి "ఇఖి” వళ్ళ? 
'ప్రకృతిస్తీలా: = = శరీరంమీద నహజంగాా వ్వక్త 

ఇవుతున్నవా శరీరే, 

రం 

తప i ఆమన “వత్త్రతిచి భామ “భావపనుకీచో' హోనం, 

లం అవుతాయి. ' లావహిన్లా పలల. మూడు నేత్త త్త భేదాలు. ఇని 
4 జేహాల ద్వారా వ్యక్తం ' అవుతాయి. 
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టీక :. అన్యనాయికాగత హేలావలోకనం చేత ప్రకృత కుమారియందు 
భావ-హావాలు, లేదా హావదర్శనంచేత హేలా-భావాలు జనిస్తాయి; కావుననే 
భావ-హావ-హేలలు వరస్పరసముదృవ హేతువులనటం. 

హావావస్త్రయందు నాయిక తన రతిభావాన్ని తాను గుర్తింపలేదు; కేవలం 
రతిబలంచేత తనకు తెలియకయే ఆయా వికారాలను వ్రదర్శిస్తుంది. అవి 
స్పష్టంగా స్థిరంగా ఉంటాయి. ఇంక హేలయందు నాయిక, ఆ చికారాలు, 
తనలోగల రతిభావం చేతనే జనించినవని (గ్రహిస్తుంది; ఇందలి వికారాలు చేగంగా 
వ్రనరిస్తాయి. (అభి.భా. 3వ నం. వుట 157). 

(1) భావం : 
మూలం : వాగంగముఖరాగైశ్చ వత్తేనాభినయేన చ | 

కవే రంతర్గతం భావం భాపయన్న్ భావ ఉచ్యత్తే 1! 
భావస్యాతికృతం పత్త్యం వ్యతిరిక్తం స్వయోనవివు 
వై కావస్తాంచరకృతం భావర తమిహ నిర్దిశేత్ rt 

-(వాశా, XXH- 1-8-9) 

= వాక్. కటి -నతే త్తాతభినయేన( చీ ' =వాచికా-ఆంగిక- 

' అభినయోలతో, ముఖరాగాలతో, సాం త్తి (కాభినయంత్యో కవేం, ఆంతధతం 

భావర, భావయశ్, భావ్ము ఉచ్యతే =కవియొక్క్స (=కవి రచన ద్వారా వ్యక్త 
మైన వ్రక్ళతియొక్ళ ), ఆంతరభావం భావింన (=నప్భదయునకు టకం) 
జోనేచి కొవున- భావూ” అని చెన్పబడుతున్నది. 

hs “భావస్సీ అతిక్ళతం, నత్త (౦ =భోవం యెక్క. , అతిశయమైన En 

(=అనుధివం); 'వ్యతక్తం, న్వయోవిషు చ నంలో ఉ గా 
హ్యక్తియందు (ఉవురుషున్ 'ఫేదుట ఉన్న శ్రీలో ఉత్వ 
వురునునిలో); pr అవస్థా-అంతరకేకృతం తర్వా అవప్రలు. తే 
చేత శయ, వన అథ el మ 0a ల చాు(ఇ వ 
ధగును శ్ 

a ఆక. చ 

.. శాశ్నర్యం నృ వామి లాలనలో చ రాక 
 ధయునివేత భావింవటేసేది కావున ఇది... భామ 

శ్ 

vp 

eT wy hur ట్రకున్లు 
యొక్క వమన చామన 
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శయం నమ్ముఖంలో ఉన్న వురుముని అనేక అవస్ట్రలకులోను చేయటం కూడా 

భావం అనబడుతుంది. : ల క 

టీక : “నిర్మికారన్య చిత్తస్య భావః స్యాదాదివిక్రియా =నిర్మ్వికారంగా. ఉన్న 

మనస్సులో జనించిన తొలివికారం “భావం” అనబడుతుంది” (ర.ను.1-192) 

అని అర్వావీనుల భావ నిర్వచనసారం. నిర్వికారంగా ఉన్న మవస్సును 'బీజంితో 

పోలుస్తారు. బీజం, సుశ్తేత్రంలో నిక్షిప్తమై తడి .తగిలిన తరువాత మార్చు 
చెంది, మొలకెత్తుతుంది. అట్లాగే విభావం కారణయౌ, మనస్సులో ఉదయించే 

మోర్చు భావం” అవుతుంది. కాగా భావం అనేది “చిత్తవృత్తి విశేషం” అని 

చెప్పవచ్చు. అందుచేతవే ోభావమునగా రసానుకూలమైన చిత్తవృత్తి విశేషం” 

అని భానుదత్తుడు స్పష్టం చేసినాడు. . 
ఉదా ; స ఏన..సురభి' కాల, వే-వీన' మలయానిలః | 

పై వేయ నుబల్కా కింతు మనో౭_న్యదిన దృశ్యతే. 1 

-(సా.ద.11-104 శో. తరువాత) 

_ అదే వసంతకాలం, అదే మలయానిలం, ఈ అబలకూడా అదే! కానీ, 
ఇప్పుడు దీని మనస్సు వేరుగా కవ్పిస్తున్నది. (=ఆమె మనస్సులో-|వ్రథమది|క్రియ 

అంలే మోర్పు-వచ్చినదన్నమాట!) 

టీక : నాట్యశాస్త్రంలో భావవిర్వచనం రెండుచోట్ల ఉన్నది - 7 వ 
అధ్యాయంలో (1గ1-1-3) 22వ అధ్యాయంలో (౧౧౧1809). 7 వ 

అధ్యాయంలో భావసాధారణ లక్షణం చెప్పుబడివది (చూ. భావాలు”). 

ఇంక 22 వ అధ్యాయంలో అభినయందృష్టితో భావవదం నిర్వచింవబడింది. 

వర్షవావివుణుడై నవాడు కది. కవ్యంతర్గత భావమవగా కవికి అవాది _ (ప్రాక్తవ 

సంస్కారవ్రతిభానమయమైన రాగాదికం (ఇది లౌకిక విషయజన్యం కాదు). ' ఆ 

రాగాదులు _కవిచేత. కాన్యమందు వర్గింవబిడుతాయి. అవి దేశ-కాలాది భేదర 

హితంగా, వళ్వసాధారణీభావంతో ఆస్వాదింపబడటావికి యోగ్యంగా ఉంటాయి 
(అభా. 1వ సం. పుటలు శీశీర్-కీ6). అట్టా. కలిచేత, -వర్షింవడిన 

భావాలు నటునివేత అభివ్యక్తం చేయజజడినప్పుడు, ఆవి? . విశ చిత్తప్పుత్తులను 

రవనయోగ్యాలుగా చేస్తాయి. అనగా కవికతాకైవ. రాగాదుళను సామౌజికగతాలుగా 

చేపే చిత్తవృత్తి విశేషం “భావం” అనబడుతుంది. 

.. ఉత్తమాధమవ్వ్యభావాలుగల ఇరువురు. బాలికలు" అభివేయిస్తు నపుడు, ఒక 
ఉశేకయొక్క వాక్కును, ఆమె చక్తురాజ్ వ్యాపారాలను, 'ముఖవై వర్ణ్యాదులను 
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చూచే నహృదయునకు, ఆమెయొక్క నత్హ్వాదులందుగల విశేషం గోచరించి ఈ 
నాయిక ఉత్తమ(వ్రకృతి, అయిఉండనోవుి వై భావం కలుగుతుంది. అట్టి 

భావం కలిగించే దేహవికొరనిశేష మే *భావంి అనబడుతుంది (అభా. 2వ 
సం.వుట- 156). 

(2) వోనం : 
మూలం : తత్రాక్షి -భ్రూ-వికారాఢ్య శృంగారాకొర సూచకః | 

చెగ్టీవారేచక్ క్లే జేయో హావ చిత్తసముత్తిఈ 11 
-(నా.శా.XX0-10) 

అర్ధం : తతో = భానంవుట్టోన తరువాత; అక్షీ-భూ-వికారాఆధ్యః 
=కనుల, కనుబొమల వికారాలతో వంవన్న మైనది; వగ్రీవా, రేచకః =గీవా 

రేచకాలతో కూడినవి; శృంగార-ఆకార్క నూచక=శ్ళంగాతరోచితమైన ఆకా 
రాన్ని నూచించేదో ' చిత్తసముత్తితః =మనస్సునందు పుట్టినది; హావ 
జ్లోయలా al అని తెలియాలి. 

కా. ఇకో - (భూవికార నంవన్న మై మెనద్సి (గీవా రేచకాలతో కాడి 

నది .చిత్తనముద్భవ మైనది, శృంగారోచితమైన ఆకొరం ఏ నూచించేది “ఫోవంి 
అనబడుతుంద్ల, me wy 

Us ఇ . “చిత్తసముత్తితం' i= దెనికి నా.శా.లో సత  సెముత్రిత్ల. Fe” 

పాఠ్గారితరం ఉన్నది. దీనికి న్ వుట్టి స్టీ స్థిరంగా ఉండేది, అనే అరం త 
tm" hy ఖీ జస 

డు. ల శ్ న్న 

శ న! త్ క్ ఆ ళ్ క్ 
వా శా ల t న రాతర / జ ఇల్ వ న్ a ర్ 

నా. కొంచంగా భ్రకాశించ్షిన a: వోని అవుతుభదని 
సిలగఘాషాలానులు. :వ. “భావలి.. చేత", కేవలం ఎపహృదయులే ఎనాయికళమొొక్క 

అతతరభ్లావాన్ని ' శ్రహింవగలరు. కావ':హోవస్టితిలో, “వహ్పాదయులేకాక తదితరులు. 
క! ఆయె ;: శృఠతగారో చిత వైకన ..ఆకారద' కలది ఆమి 7” (గ్రహించగలరు. = 

డా" ఫ-ధాత్ర. వచోభ "ర్హ్యనిమక్శకర్యెక Seas సే 
క్షణం సరోవస్మిత “యాత్తలిట్హా ser. a అ తగ్రదన్టిర. పడ్, 

™ లు సబేస్సు శ ద్వంక్వ్య, మధెగాఖు ma we ఉం క్రై? 

.. వందిధిన్నీ పస నఫీజవన్య. + పష ఆ ( ear) 
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. = ధ్యనితో కూడినవి మర్మగర్భములు అయినదాదుల మాటలకు క్షణకోలం 
కోపం పొందినవ్నటికీ చిరునవ్వుకలదై, పిగ్గువడినదై, ఆకన్యక తన చెలికత్తెకు 
వియ్యవురాళై, ఆ రెండు బొమ్మలను కలిపినది. 

టీక : సందర్భం - నాయిక చెలికత్తెలతో కూడి “బొమ్మల వెండ్లి చేయటం. 
ఇందులో చిత్తవికారాలైన రోష-సంతోష-లజ్జలను కుటిలములగు చూవులతో, 

చిరునవ్వులతో, వంచిన ముఖంతో వ్యక్తంచేయటంవల్ల, ఆ కన్యకలోని చిత్తవికొ 
రాలు కొంచెంగా వ్యక్తమైనవి. అందుచేత ఇది “హావి అవస్థ. 

తీ. పాల + 

మూలం ;యో వై హావ స ఏవైషా శృంగార రససంభవా | 

'మాళ్యాతా అనై, వేలా అకితాభివయాత్మికా | 

-[వా.శా.XXH-11) 

అర్థం : యః (3), = వోవః =వ్మీ వోవం; శృంగారరన, నంభవా =తశ్చంగార 
రన నంభవమూ; లలిత-అభినయాత్మికొ =లలితాభినయాత్మికమూ అవు 

తుందో; నః వవ వషా =అద్చ్వే వోవం బుధిక పాలా ఎమాఖ్యాతా =బుధు 

అచేత “హేల” అని చెప్పబడింది, క్ 

కాత్సర్యం ఏ శృంగార రననంభనమూ, లలితాభినయాత్మి ఛమూ apn 

వనే శల అవుతుంది అవి- బుధులు చెప్పినారు. 

"తేక": భావస్టితిలో. రెతీభావం .. ఉత్పన్న మైనది. హావ తలో, శృంగార 
ఆకారం మోవితమైంది; ఇంక హేలస్టితిలో శృంగారం: లలితాభీనయొత్మికంనా 
వ్యక్తమైంది. 

హేల. లలిశాఛివయాత్మికం. అనే,  శాంశాన్ని సతు కా 

"ఉదా : వివృణ్వతే. ₹ శెల సతాపి భన. “ స వ Tr 
భ్ లు. 

ననగా. 

jee, ey భె కొటి. పరల వ. . స (కు.సం.11-ఈ6) 
జ్ ణో 

వ్ 

క్ ఖే క్ గ్ క్ i Lr Hy తూ ల శ్లో జ“ | న / షా న | ay గో క! గ యక్ష | క్ి 

Fy a be wi హే 4 jr తాల ॥ క ్క" స్ | క క్ 
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- గగుర్చాటుతో బాలకదంబములనలె ఉన్న అంగాలతో శైలసుత (=పార్వతి) 

కూడో - ' 'ప్రమభావాన్ని వ్యక్తంచేన్తూ, ముఖాన్ని అడ్డంగా అందంగా త్రిప్పి, 

పర్యస్త విలోచనాలతో అట్లనే నిలబడి ఉన్నది. 

"టీక ; సారాంశం : భావస్టితిలో కన్యక తనలో మొలకెత్తిన రతిభావాన్ని 

గుర్తించలేదు; సహృదయులు మాత్రమే గుర్తించగలరు. వోవస్టి 3లో కూడా 

కన్యక తనలో మొలకెత్తిన రతిభావాన్ని గుర్తించలేకపోయినా, తనకు తెలియకనే 

అయా వికారాలను (ప్రదర్శిస్తుంది? అందుచేత సామాన్యులు కూడా ఆవిషయాన్ని 

గుర్తిస్తారు. అయితే ఈ స్థితిలో ఆయా వికారాలు స్థిరంగా ఉండవు. 

ఇంక "హీలావస్థలో ఆమె తనలోని రతిభావాన్ని గుర్తిస్తుంది? ఆ రతిభ్లావాన్ని 

లలితాభివయాతి కంగా వ న్యక్తంచేస్తు ది. 

4. స్వభావజ (=స్వాభావిక) అలంకారాలు : 

వపోలం : లీలా. విలాపో విశ్చిత్తి ర్వభ్రమః, -శిలికించితమ్ | 

మోట్లాయితం, కుట్టమితం, చిబ్నోకం, లలితం తథా +! 

 విహృతం చేతి విజ్లేయా దశ ప్ర్రణాం pe: 

-(నా.శా 1-12-13) 

లీలా నిలాన్క” వీచ్చిత్తీళ వ్యిభయా, కితి/ల)' కించితల్ల గిబికొట్లా 

కుట్టమితం, బిబ్యోకం, లలితం (తథా} విహృతం(చ), ఇతి జీతీల్' 
విలాసం, చిచ్చిత్తి, విభ్రమం, కిలి(ల) oa, మోట్టాయితం, se 
బిబ్బోకం, లలితం, 'వివ్రాతం, అని; _దళ్ళస్త్ర,ణాం నే నుభావజాక విజ్ఞేడ =వది 

ఆ్రీ/ల న్వభానజ -(అలంకొర్తములని తెలియవలే " 

'' తాత్పర్యం 1 (స్తే స్త్రీల. నభోవజాలంకొతాలు వటి" :.:1. : తీల్య 2. . బిలొనం, 
3. ar, విభయం, త. కిలికించితం, 6. మోట్లాయితం, కుట్టు! 

8. బిబ్బోకం, 9. టా వప ట్ SE ఫే 

త వ కతా రం 

అన్నారు. భోజుడు 'క్రీడితంి, ఓశ్టట” తట ee: పాటా 
గా! సేర్కాళ్నాడు. కాని, “కీడితం' అనేది భావాదుల ఉత్నాత్తికి వూర్యం, 

శె శవంలో, - కన్యలకు వినోదమాత్రంగా ఉంటుంది; కాన అది అమభాఫధి 
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కాజాలదు. ఇంక “కేలి అనేది (పేమయందలి స్వేచ్చను తెలిపేది; కాను అది 
కూడా అనుభావం కాజాలదు. కాగా '“గాత్రారంభామభావాలు వది మాత్రమే 
అని సింగభూపాలుని నిర్ణయం. లీలాదులు వదిన్ని స్యభోవశాలంకారాలు; వీవికి 

తోడు విశ్వనాథాదులు ఇంకో ఎనిమిదింటిని కూడా స్వభావజొలంకారాలుగొ 
పేర్కొన్నారు: 1. మదం, 2. తవన్స 3. మౌగ్చ్యం,. 4. విశ్నేవం, 
క్, కుతూహలం, 6. హసితం, 7. చకితం, రీ, శేరి (ఇందలి “కేలి 
సింగభూపాలుడు త్రోసివుచ్చిన |కీడితం లేదా కేలి వంటిది కాదు). 

భానుదత్తుడు, రనతరంగిణిలో ఈ పదింటిని “హావములుిగా ' పేర్కొని, 

డ్య స్త్రీణాం స్వభావజా”ొ బధులు *దనహావామ్త యోషితఈ” అని పఠించి 

నం ఆతడు చేసిన వివరణ ఇట్లా ఉన్నది-- 

'జవార్రమణుల శృంగారచేష్ట *“హావం” అవుతుంది. ఇది వారిమణులయందు 
స్వభావజం. అయితే చిభ్బోక-విలాస-విచ్చిత్తి-విభ్రమాలు వురుషుల పట్ట కూడా 
సంభవించవచ్చును గడా అని (ప్రశ్నించవచ్చు; వారిలో కూడా సంభవించటం 

పత్యమే. కాని వారియందు ఇవి కొపాధికములు మాత్రమే ప్రీలయందు 
మాత్రం ఇది న న్్. మరి ఇవి వారియందుకూడా ఎల్లవూడూ 

ఉండవేమి? _ ఇని ్రర్నించవచ్చు. _ నిజమే, ఎల్లపుడూ. ఉండవు. ఉద్దీవకం 
యొక్క అవ సయ్య. చ్యతి కేకాలవల్ల హావావిర్భావతిలోభావాలు-విభ్రమ-లలితములు 

 శాఢీరముల్లు,.,సోాట్లాయిత-  కుట్టమిత-బిబ్బోక-విహృతములు ఆంతరంగికములు, 
ఇంక కిలికించితం ఉభయనంకీర్ణం”, లీలాదులకు పతా కూడా 

 వివరించసాడు: Won 

సా 

2 వాలకారంైం MS goer శృచుమై 

క్ స ఇ ౯ 
| 

em ఏ (ప్రి యందలి) ధు చ ట్రయు 
ప్ క్రమ్ములెను ఇష్ట జనన్వ వాక్స్. రు పా ఇ మధురై? నుం 

ce ఊక) వామ్మను చేష్టను, అలంకార విశిష్టంగా మధు 

రజను ట్రజంత్రాయాఖటై స-లీలొట్దేయా అఅనుకరిందటుల, (నట్యోత్రోంచేత 
; Py, శా + బ్బ 
నా hme! ఒ కంల py ద mh న్ 

లలు xxi1-14) 
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తాత్పర్యం : ప్రయునియందలి (బ్రీతిచేతు SDR వాక్ -అంగ-అలం 

కొరాలను మధురంగ్కౌ. విళిష్షంగా అనుకరించటం (ఇన్ని Omen: చేనుకొని 

Bees ) లీల అనబడుతుంది. 

టీక : పతనాలు కూడిన చేష్టలతో, జట ప్రియుని అను 

కరించటం '“లీలి అని సింగభూపాలాదులు, భానుదత్తుడు 'రీలికు “నఫీ 

కౌతుకకలావంి విభావంగామా; . “ పియవరిహాసం'” అనుభావంగాను పేర్కొన్నాడు. 

(రసతంగిణి- ౪1 )- బో 

ఉదో వ మృణాళవ్యాళవలయా చేణీబంధకవర్లనీ స 
wees. పాతు లీలయా పార్వతీ జగత్ 1! 

క (సా. 5.111-137 సూ) 

5 స్థ “నాగకంకడాలనలే' 'శమ్ముతూరులను, ఐటాజూటంవలె న్ బంధాన్ని 

ap రీలు. Sey అమకరిస్తున్న పార pn. జగత్తును, న! 

(2) విలానం ; స న. 
మూలం: _ప్టావాసన' ునావాం వాప్త భూ నేత్ర కర్మణాం 'వై చైవ... 

crane bale by 
శ డ్, గ mir న. | కవ ( 

| ప య. 

క అ 

అర్దం: పావన 2 'గమనానాం 0 =(ప్రయదర్శువ నముయలల్లో) విల్లు 
'చుండటంల్లో: కూర్చుండ్రట్తవలో నడకలో; చాన్త, భూ వేత కర్మణాం 
(చ) (మ =పానేకత్య కనుబొమల, నేత్రాల కర్మలలో: న య్య ..-. 

ఉత్త శే శాన నమ్మగ్రమైన్క విశేషం, న్ సరకు, న. 

అ ఈక 

(విశేషం), -విలావర్య అవుతుంది. 

- ఇ 4 గా లీ 

స్ట్. చాన్తషయోవే శ. కెక్మభిరదు?) 
- | | wm, we " న్నీ చ్ జ్ el tap న 

a 

ఆ i =F! న " శు ష్ ళ్, ప 
1 ల్ ॥ . 

తో కవినీంతే..ని క 9 కో వెళి నం కీ - & "౧ నే న్ న sh 

= ళ్ త్ ' ఘన” ణీ స్ట గ జ జ 5 శ జ గ్ స్ట ॥ "il 

ణీ 
క్ ఫి wu వ్ a 

క ణ్ య 4 

న న 7 “rh ep, I గా 

శ, . 

ట్టు పన అ ళ్! యువి “దర్ as "అర్లు బవ 
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విలాసమునకు - |ప్రియదర్శన-న్మరణాదులు విభావాలనీ అభిలాష = వైదగ్ష్య 
వ్రకాశనాదులు అనుభావాలనీ భానుదత్తుడు (రసతరంగణ్-౪1). 

(3) విచ్చిత్తి : 
మూలం ఏ మాల్యాచ్చాదన భూషణ పట మనాదరన్యోసః 

నే లో2_పి వరాం శోభాం జనయతి యన్మోత్తు విచ్చిత్తిః 11. 

-(నా.శా, XxI1-16) 

అర్థం : మాల్వ్య-ఆచా దనాభూవణ-నిలేసనానాం, అనౌదరన్యానః 

=మాలలను, వస్త్రాలను భూష్షణాలను చందనాదులను, అనాదరంతో, 
ఉంచ్విసను (=భరీంచినను); సగల్స౭అస్క యస్మాత్ (తు), వరాం శోభాం 

జనయతి =(అట్లా ధరించినవి 0 అయినప్పటికీ, బెందువర్త (అవి) 
అధికమగు శోభను, కలిగిస్తాయో, (5 ందుదల్త్హ అది), 'విచ్చిత్తి ' (అవుతుంది. 

తాత్వర్యం' :. చూలలను, వస్త్రాలను, భూష ణాలను చందశాదులన్ను 
అనొదరంతో న(ల్చంగా ధరించినపటికీ, అది: duals శోథము కలిగించటం 

'విచ్చిత్తి అలా, 

Fe pres తక్కువగా, ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువ కొంతి ' కలిగి ఉండటం ' 

విచ్చిత్తి (6, ను.1-202). కొంచెం అయినప్పటికీ కాంతిని పోషించే చేషవిన్యానం 

నన! (పాద!-139 షూ.). 

విచ్చిత్తికి, ఊకమార్య-ప్రియపౌధాన్య-పొందర్య గర్వ క్రోధ స్లేశాదుల 
విభాచాళప్కీ : శెర్వ-మోన- క్లేశ _(ప్రకోశనాదులు అనుభావాలనీ భామదత్తుడు 
(రనతరంగణి- ౪1). 
“ఉదా | వ ఆతలోలె' లరనుమీయతే' చుభుకరైః శ్రశప మాల్యగ్రహః 

వ. కాంతి: ' శపోలయో' 'ప్రథయతే -తొందూల 'మంతర్గతమ్ 1 

అంగానా మమమీయతే వరిమశై రాలేవవవక్రియా 
: . వేష కో౭ప్ విదగ్ద లలనా వం 
బ్ (ర. సు1-202) 

శ a mh 

+r 

re a 

తేలుస్తున్నది. సై నత కాంతివల చే తాంబూల See cans 
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అవయవాల వరిళమువలననే 'మైవుూూత . స్పష్టమవుతున్నది. ఈ వనితయొక్క 

ఈ విదగ్ధవేషం కన్నులపండు వొనర్చ్భుచున్నది, 

(4) విభమం : 

మూలం : వివిధానా మర్దానాం వాగంగాపోర్యస త్త్యయోగావామ్ | 

మదరాగహర్ష జనితో వ్యత్యాసో విభ్రమో క్లే జేయః 11 

-(నా.ా.XXI1-17) 

అర్హం : వాక్ -అంగ-ఆవోర్చ- నత్త (యోగానామ్ =వొచిక-ఆంగి క ఆవోర్వ్య- 

సాత్తి (కములకు నంబంధించిను వివిధానాం, అర్హానాం =వినిధమ్ములైన అర్హా 

అను; మదారాగ-వార్డ జనిత =మదం ంచేత లేదా రాగంచేత, లోదా హర్షం 

చేత నంభవించివ వృత్చాన్సు విభ్రమ జ్ఞేయః =వ్యత్యానం (=వ్యత్యద్రంగా 

చేయటం) నా (ఆని) తెలియవలె. 3 

తాత్సర్యం : వాక్ -అంగాఆహోర్యూ- నత్త్ర్యములకు సంబంధిచిన ఆయా 

అర్హాలను వ్యత్యస్తంగా చేయటం -'విభమయం అవుతుంది. * ౫. 

టీక : “ప్రియుడు వచ్చేనమయంలో, కా! తత్తరపాటుతో, 

భూషణాలను _ తారునూారుగా ధరించటం విధ్రమం్ "అని  పంగభూపాలుడు 

(ఈ-ను.1-203). ph ఇ WN BE EO 

ఉదా. : శ్రుత్వా .యాన్తం బహిః కాన్త మనమాషో' 'విభూషయా Ep 
.భాలేడింజనం.. నా, శా కపోతే తిలకం కృతః 11" ప్. 

జా. ల్ APART రకా 
| శ్ Fay ౮ whol tf 

వ ఆక్ట్ _ ee కస్ట మహా వుూర్హికాలే 

/ U వ్ a 

bat a య. పం IE యజ 

పాటే 

rh క ' 

గ్గ ల్ లే ఎలా స ఫ్య 4 

Kaa we వం ము న ఆ జ 

(థు అటి టు: 
మూలం : న
 

గా కం వల్లా థ్రనకల్స్. శ్రిలికించితం శ్రేజుత్ (1 
క్ర. -- 

Ta పటాని వచా న న. (1 అ: కతా శాడ్ సకం న
ే 
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అర్హం : వార్తాల్ -వార్తంచేత; న్న తరుదితవాసిత-భయ-వార్త-గర్గ-దు౭ఖ- 

(శ్రమ- అభిలాష్ ణామ్ =స్మీతం, రుదితం, వాసితం, భయం, వర్ణం, గర్తం, 
దుఃఖం, శ్రమ్క అభిలాష - వీటిని అనక్రత్, నంకరకరణమ్ =మాటడూ 
టేక్, నమ్మి శితం చేయటం); కిరికించితం, జే యం =కిలికించితం (అని) తెలి 

యవలె, 

తాళ్చర్యం: : అధిక వార్తంచేత స్మళ్టారుదిత- వసతాభయ-వార్త-గర్హ- 
దుఃఖ-(శమా- అభిలావ ములను మాటమాటీక నమ్మి (్రితంచేయటం 

“కిలికించితం* అవుతుంది. 

టీక : ధనంజయాదులు "కిలకించితం” అన్నారు. సాంకర్యమనగా విరుద్ద 
భావాల కలగలువు. . 

-విభ్రముమునకు . - నా విభావాలన్సీ (ప్రియ 
టయ తలా అనుభావాలనీ భానుదత్తుడు (రసతరంగిణి- 1). 

వ్ పాణిరోధ మవిరోధితవాంఛం .. 
|  నోభర్సృనాశ్చ మధుర స్మిత గర్భా? |! 

కామినే! "స్మ కురుతే కరభోరూ 

న హారెశుష్కు_రుదితం చ సుఖేఒపి 1! 

(సా.ద.111-141 నూ.) 

- కరభోర్తున్లు- క్లాముక్షునకు, కోరికను ,నిరోధింపని విధంగా. చేతిని. అడ్డం 
పెడుతూ, బెదరింపున్లు, మృవోహారష్మి తంతో నేచేష్తూ సుఖమందే, కన్నీటి బొట్టు 
ర్గాల్లకుర్గఢ్సా. నున్లోషారయా ఏడుస్తున్నది. 

ుక్షరి de oe నామ [1 

య Aaa X19) 
haw a Pr: భజ oy : 

అర్హం : ఇష్ట ఆపు వగ్గాయాం: ఆ జ్యాదులు) ట్రయి, తథలు- చెవన 
వడు; దనే వా త కో = లేదా నా వ్యయంగా గా (ప్రియుని) చూసనవ్హూడు, తత్- 
భానో కతల ప్రక ఉం దత భాద చేత్ జవి౭చిన్య 7 ఖల హేలాది 

ష్య శై వామాచక్తల కం గా. 
తు" ౯ 1: న హా. 
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తాత్పర్యం : నఖిమున్నగువారు (ప్రయుని వౌర్త రు చేస్తునాడు కానీ, లేదా 

తాను నగయంగా ప్రీయుని చూసీనన్తడుకాని రతిభావనచేతో నాయికయందు 

లీలా- పాలాదులు జనించటం “మోట్లాయితం'. 

టీక: “తన అభిలాష (ప్రకటించటం మోట్టాయితం” అని సింగభూపాలా 
దులు (ర.ను.1-204). ప్రియుని వార్తయందు వైముఖ్యం వై పెకి చూపీనవ్పటికీ, 
రహస్యంగా ఆతనిని చూడటానికి అభ్థిలషంచటం మోట్టాయితం అని భానుదత్తుడు; 

గీనికి సవత్నీత్రానలజ్డాదులు విభావాలనీ, మనః వేవుకథన-సరి కేతని చేదనోదులు 

అనుభావాలనీ భానుదత్తుడు పేర్కొన్నాడు (ధసతరంగిణి- V1). 

“ఉదా : సుభగ! త త్య థారంబే కర్ర ర్షకండూతిలాలపో ? 

ఉజ్జ్బంభవడానాంభోజా ఛినత్యంగాని సాంగనా 1! 

(సొద. 111-142 3 

ఆ ౬' సుభగుడ! 'నీకథను చెవ్నటం ఆరంభించగానే ఆ అంగన తన 
చెవిగోకికొనటం చేస్తుంది? వదనాంభోజంనుంచి ఆవులింతలు వెలువడతాయి? 

ఒడలు విఅచుకొంటుంది (ఇవి అన్న అనురాగ సూచనలు. - ఇవి వేరే 

వివరింపబడినవి). య. 

(7) కుట్టమితం న 
మూలం ; శేశప్తవాధరాది గహణా దతిహర్ష సంధ్రమోత్పన్నమ్ | 

కుట్టమితం విక్షేయం సుఖమపి 'దుఖోవచారేణ [] 

-(వా.శా 31-20) 

అర్హం : : : కేశవ న-అఆధఢరతది గ్రవాణాల్ “ఇగ వీయుడు) కేశాలు, న్ర 

అధరం, 'మున్నగువానిని గ్రహింఛటంచేత (-జ్రహించినపైడు); నము 
్రమ-ఉత్ఫన్నం, =అధికహార్షర, నం(భ్రమంవల్ల ' కలిగే (నుఖం); కుట్టమితం, 
విజ్లోయం =*“కుట్టమితం” "అవి తెలియవలౌ నుఖం అన్నీ దూశి-ఉవచా రేణ 
=(ఇది) నుఖం అయినప్పటికీ ధుణఖరూవంగా (om! - 

తాత్సద్యం = బ్రీయుడు కేశాలు వనాలు. అభరంముడ్నగు వాచిన వట్ట 
న్నవ్చడు ఆధికహార్ష నం బ్రుమాలనల్ల జనించే నుఖం - ఇదీ నుఖమే 
అయినప్పటికీ దుఃఖడూవంగా (= లాలా, వ్యక్త మవుతుంది. 
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టీక : “ప్రియునిచేస్టలు మనస్సులో ఆనందం కలిగిస్తున్నా, వైకి దుఃితు 
రాలివలె కోపిస్తుంది” అని సింగభూపాలాదులు (ర.ను.]-205). 

దీనికి రాగ-జాత్మ_ట్యంవల్ల దశన-కరజ (=దంత-నఖ) క్షతములు కుంతల- 
అధర గ్రహణములు విభావాలసీీ కపటకాయనంకోచం, కపట సీతారం 

మున్నగునవి అమభావాలనీ భానుదత్తుడు (రనమంజరి-V1). 

(8) బిబ్యోకం .: 
మూలం : ఇనాం ఛావానాం (పొప్తా వభిమావగర్య సంభూతః 1 

ఊఈఊలొ wo బిబ్బోకోనామ విజ్లేయ౫ః 11 . 

-(వా.ా.XX1-21) 

న ఇష్టానాం , భావనార్క (ప్రాప్తా =ఇష్టములయిని భావాలు 

rr చప్పి ంబినవూడు ( కూడా); Pe = నంభుూాత్క, 

' ఊతొమ్, అనాదరక్టృతణ అభిమానంచేత, గర్హంచేత్క ప్రుణు, అనాదరం 
చూవటం; బిబ్బోకనామ విజ్ణేయః =*“బిబ్బోకం” అ? తెలియవలె. 

తాత్సర్యం ఏ ఇన్హములయినవి ల్ల aa అభిమొనాగర్వా ౨ (అవర 
వాటియందు. . అనాదరం చూవటం బిబో కం 

టీక వ విబ్చోకమునకు - యౌవనమదం, ధనమధం, ' కులమదం,. ప్రియా 
వరాధం . మున్నగువవి విభావాళని, అవహిత్హ-దుర్వచమరు ప్పేరిక్ష ణాదులు 

అసుభావాలిసీ భానుదత్తుడు _(రసతరంగిణి- ౪1). -. 
' ఉదా: మానం (=కోవం) వలని బిబ్బోకం: 
ఎ. నిర్విభుజ్య దశనచ్చదం తతో 

౨ వాచి భర్హృరవధిరణాపరా /  . 

శె లరాజతవయా సమీపగా' 

మాలలావ విజయా మహేతుకమ్ 41 . 

Eg ౨. -(కు.వం.* 1-49) 

ఈ. (కోపించెవ) - పార్వతి 'శన అథరాన్ని 'కప్పికొంట్తూ భర్తయొక్క పలు 
'కలయెడ నా రాం సెమీపనముందున్న ' జా a కారణం లేకయే 

షంభాషించినది. | 
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(9) లరితం : 
మూలం : హాస్తపాదాంగ విన్యాసో భూవేత్రోష్ప ప్రయోజితః | 

సాకుమార్యా దృవేద్యస్తు లలితం తత్సర్రికీర్తి తమ్ 11 

స్ట _ [కరచరణాంగవ్యాసః సభూవేత్రోష్న పంప్రయుక్తస్తు | 
సుకుమార విధావేవ (స్త్రీఛి రితీదం స్మృతం లలితమ్ || ] 

-(నా.ా.XXN1-22-23) 

అర్హం : ఏ; యణాటిది; వాస్త -పాద-అంగదిన్ఫాస= వాస్తాల్క, పాదాల, తక్ళ న 
అంగాల, విన్యాసం, భ్రూ నేత్రాదిన్స-(వ్రయోజితః =కముబొమ్మ ల, నేత్రాల న 

._ శిష్టాల కర్మలతో సౌకుమార్యాత్, భవేత్ (త్స) =నుకుమారంగా చేయబడు. 
"తుందో తత్, లలితం, (ప్రక్తీర్తి తం =అది లఠితం (అని), చెవుబడీంది. 

తాత్చర్యం : వాస్త -వొాద-అంగవినా నాలను (భూ- న్మేత-ఓవ్ష కర్మ అతో 

నుకుమారంగా  వ్రయోగించటం “లలితం *. 

(కర-చుణ-అంగన్నాన, న్ా సత టి నుకుమూరంగ్లా, ప్రల 

చేత వ్రయుక్తంకావటం లలితం” అని చెవ్పబడింది!. 

టీక : * నా.శా.ళో రెండవ నా గా ఇంకో శ్లోకం ఉంది; రెండింటి 

అర్థం సమానమే, 

“సకలాంగ సమీవీన వివ్యానం లలితం; ఇందులో స్మితోదులు అంతర్భ 

విస్తాయి. మనః పప్రసాద- ప్రియతను క ననన సల విభావాలు; 
ప్రియవశీకరణ-లోకామరాగ-చమత్కారాధులు అనుభానాలు” . ఆవి జాముదత్తదు 
(రసతరంగిణ్- 1). 

ఉదా. వ గురుతర కలనూవుతానువాదం 
. మలలితనర్తిత వానువాదవడ్మా | 
ఇతర చనతిలోలమాదధానా - ... సుతే 
వద మథ' మన్మథ మంథడు జగామ .11 ౬:3. “2 

|. జ -(పా.ద.క-145 సూ.) 

al 

నరీలంగా చరింవజేమా, ఇరాని. అనతిభులుగానెథుత్సూ కామ్లాలపణగా. 
నడచినది. - క్కు fa 

ణా " 

న్ జ్ ఇ | “7p ర్మ »! 
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(10) వివ్రతం : 
మూలం : వాక్యావాం ప్రీతియుక్తానాం ప్రాప్తానాం యదభాషణమ్ | 

వ్యాజా త్న్యభావతో వాపి విహృతం నాను తద్బవేత్ || 
[(ప్రాప్తానా మపి వచపాం |క్రీయతే యదభాషణం (హియా స్తేభిః | 
వ్యాజాత్స భావతో వాష్యేత తృముదాహృతం విహృతం |! ] 

-(నా.శా-XX1-24-25) 

అర్తం : (సీతియుక్తానాం, పా, పొపొనాం =(ప్రీతియుక్తము 

లన వాక్యాలు, వలుకవలసినవ్రడు (కూడా); . వ్యాజూత్, అవివా న్తభావతః 
జవ్యాజం (=మిష) చేత లేదా న్వభావం (విగ్గు చేత; అభావ్నణం యత్, 
.తత్ =మాటాడకపోవటం, వద్నో అది? వివ్వాతం నాచు భివేల్ =విహృతం 
అనే వేరుకలది, అవుతుంది. 

తాత్సర్యం, : (దీతి యుక్తములయిన వాక్యాలు చెవ్చవలనీనప్టడు కూడా 
వ్యాజంచేత లేదా సిగ్గుతో మాటాడక ఉండటం “వివ్చాతం” అవుతుంది. 

(మాటాడవలనీన నమయంలో కూడా, ఎ్రులు సీగ్గుచేత లేదా వ్యాజంతో 
లేదా నవాజంగా మాటాడకపోవటం 'చివృతం ] 

క! నౌా,శౌ. లో రెండు విర్వచవములున్నఖి; రెండింటి. ఆర్లం నమావం. 

ఈర్ష్యచేత లేదా మానం చేత, లేదా కోవంచేత తగిన సమాధానం 
చెప్పుక్క చేష్టఖతోనే తన. అభిప్రాయం వ్యక్తం ' చేయటం అనలా aa 
అవి సింగభూపాలుడు (ఈర,ము.1-208-09). 

“ప్రియుడు... వన్నిధిలో ఉవ్నన్నటికీ _ ఇల్లిలావ్వు అపరివూల్లంనా. ఉండటం 
విహృతం. వ్యాజ్య_,బజ్బాదులు.. విభావాలు? ఇన్యధానేష్టేతం,. 'అవ్యథావ్యవహారం 
మున్నగునవి. అన్నోభావాలు? (రషతకందిణా ౪ 1). ల. 

ఉదా. : 'దార్చాగ్గతేవ కుశలం వృష్టా..నోవాచ మయా. కించిత్ | 
- వర్యశ్రుణీ ఈ తు on వే తస్యా కథయాం బభూవతుః సర్వం Hl 

TT Cer శ Wr a {OEM HT ah, 
a: ల్ 

tre 4 జ 

నను. కుశలం అడ్గుషగా, గప్రియురాలు- ఏమ్ 
జ i rr గ! 

వ్ల ైమ్మెన్సేతాలే. సర్వం చెప్మి 
కి. ఇమకూలంగా ఉన్నది). 
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ర్. విశ్వనాథుడు చెప్పిన సహజాలంకారాలు ': 

1. మదం : 
మదో వికారః సౌభాగ్యయౌవనా ద్యవలేపజః |! 

-(సా.ద.[l1-123) 

- సౌభాగ్యం, యౌవనం మున్నగువాటివలని జః కరిశే వికారం 

'మదంి (సా.ద. 146 నూ.). 

ఉదా : మా గర్వం ముద్వహ “కపోలతలేచకాస్తి 

కాన్త న్వహస్త లిఖితా మమ మజ్జ రీతి | 

అన్యాపీ కిం న ఖలు భాజన మీదృశీనాం, 

వెరీ న చే దృవతి వేవథు రనరాయః ? 

శ వీ చెక్కిట కాంతుడు తనచేతితో (వాసన పూలగుత్తి ఉన్నదని గర్వవడకు; 

వేపథువు శత్రువై విఘ్నం కలిగించకఉంట్రే ఇతర వనితకూఢా ఇట్టివానికి 

పాత్రం _ కొదౌ ఏమిటి? 

2. తవన : 
- తవనం పియవిచ్చేదే స్మరా వేశోత్తచేష్టితమ్ 1 -(సా.ద.[-125) 

లా ప్రీయమునకు విచ్చేదంకలుగగా me చేత కలిగే చేష్టితం “తపన 

సా .ద.148 సూ.) 

ఉదా ౩ శ్వాసా .న్ముజ్చాతి భూతలే విలురతి, త్వనార్ల మాళోకతే, 

- దీర్చంరోడొతి, విక్షివ" త్యత ఇతః క్షామాం భుజావల్లరీం ! 
కీఖ్బు ప్రాణ సమాన, కాంక్షితవతీ న్వస్నేఒపి తే సజ్ఞమం 

సదా సొనల న వ్రయచ్చతి వున ర్రగ్టో విధి స్తా మపి 1 

ఆ (ఎదురు చూపిన ప్రియుడు రాలేదు; అందుచేత) ఆమె నిట్టూ 
రులు విడుస్తున్నది, నేలమీద దొర్జుతున్నది, నీవువచ్చేదారి. ఎదురుచూస్తున్నది, 

చాలాసేవు ఏడ్భివద్మి చిక్కిన బాహవల్లరిని ఇటునటు, వినరుతున్నది. మరి; 
ప్రాణసమానుడా! కలలో అయివా సీపొందుకోరినదై నిద్రపోవాలని ప్రయత్నిం 

చివది, కొని ఫౌడుదైనం నిదనుకూడా ఇవ్వటం లేదు. 
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తి. మౌగ్త్యం : 
అజ్ఞానా దివ యా పృచ్చా |వ్రతీతస్యాఫి వస్తునః | 

వల్లభస్య వురః ప్రోక్తం మౌగ్ట్యం తత్తత్త్య [| కు a 
-(సా.ద.111- 

= తనకు చక్కగా తెలిసిన వస్తువును గూర్చి, ఏమీ తెలియనట్లుగా వల్లభుని 

ప్రశ్నించటం “మౌగ్యం' (సా.ద. 149 సూ.). 

ఉదా : శే ద్రుమాస్తే? క్వ వా గ్రామే సన్తి? కేన వ్రరోపితాః ? 

నాథ! మత్కజ్బణ న్యస్తం యేషాం ముక్తాఫలం ఫలం || 

= నాథా! నాకంకణంలో గుచ్చిన ఈ ముక్తాఫలాలు (=మ సలు) ఏ 

చెట్లథలాలు? ఆశెట్లు ఏ గ్రామంలో ఉన్నాయి? వాటిని వెంచినవారు ఎవ్వరు? 

4. విక్షేవం : 
భూషాణా మర్తరచనా వృథా విష్యగవిక్షణమ్ ! 

. -శహస్యా౬ 2. "ళ్యాన మీష. చ్చ వీక్నేపో దయితాంతికే |! 
-(సా.ద.111-127) 

— దయితుని (మోల భూషణాలను తక్కువగా ధరిరచటం, నిష్మా-రణంగా 

దిక్కులు చూడటం, కొంచెంగా . రహస్యం చెప్పటం, “దిక్షేపంి (సా.ద. 150 
j మా.) 

ఉధా ॥ ధమ్మిల్ల మర్హ ముక్తం కలయతి్సి తిలకం తథా సకలం ! 

కిజ్నో ద్వదతి రహస్యం చకిత్రం విష్పగ్విలోకతే తప |! 

_ అతని! 5 * కొవ్పునగం వివృకొన్నది, ఫాలమందు తిలకం అరకొరగా ఉన్నది, 

ధహనవ్యం .క : కొంతవరకే, , చెబుతున్నది, బైదరుచూవ్పులతో. అంతటా చూస్తున్నది. 

చ్. కుతూవాలం ; | 

రమ్యువమ్తు సమాలోశే లోలత్లా. య. | 

క్. eo నాల 

151 మాం. ణ్. 
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. ఉదా :- ప్రసాధికాలమ్బిత మగ్రపాదమాక్షివ్య కాచిద్ [ద్రవరాగమేవ | 
ఉత్సృష్ట రీలాగతి రాగవాక్షా దలక్త కాజ్కాం వదవీ తతాన || 

- ఒకతె అలంకరించటానికి సఖిచేత వట్టుకొన్న తనమునిపాదాన్నితడి 

ఓడుచున్న పారాణితోన్సే లీలాగమనంమాని, కిటికీవరకును దారిని లత్తుక చిహ్నాలు 
కలడానిని కావించినది (కిటికీ నుంచి ఏదో ఈన్యువస్తువును or 
కుతూహలంతో వేగంగా నడిచింది). 

6. వానీతం : 

హసితస్తు వృథా పోసో యౌవనోద్చేద సంభవః | 
-(సా.ద. 111-129) 

౨౯ యౌవనోదయంతోనే కలిగే అకారణహాసం 'హాసితంి (సా:డ.152 
సూ. 

ఉదా : అకప్మా దేవ తన్నర్లీ జపోవ య చియం నవువ! 
మౌని, ప్రమానబాతోఒస్యాం ప్యార్గాజ్య మథితిష్తతి || 

[| _ "కారణం లేకయే ఆఅతన్వంగీ దురల నవ్వింది; కొవున నిశ్చయంగా, 

క నాం కుసుముబాణుడు ప్వారాజ్యమును అధిప్పించి ఉన్నాడు. 

టీక: ఇది" వేషభాషాద్ని వికారణన్యమైన హాసంనంటిది కాదు; యౌవన 
man! హోపం. 

7. చకీతం : ee 

-కుతోపి స దయుతపాషఢ చకితం ధయసంద్రమ 1. 
fre చిట నం గ వ. ల “(aT 130) 

నకు ఆ నం యాట అక్ ఆను 
(పాద. 153 జ he Ste 

ఆస్తిక దతశరి క్యెమట్టకోట క ౧26 డ్మడర 1] 
At నాలా రతిశయ మూవ నా . 
ల ౨ కుతి వనలదుప్లకే ఫషబాసి , సోరో WOE go RD | 

న్లీలాభి; కేము వతి పారే  కుజ్యశీ le sel 
| 
|| 

ఇ ఇ వు! " పజ 
a Ore LY జి | పచ్చ 

మీ 
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- సంచరిస్తున్న శఫరికలు (=ఆడుబేడినలు) ఊరువులను ఒరయటంచేత 
భయవడగా అవామోరువుయొక్క మిభ్రమవిలాసం అతిశయం పొందింది. జవ 
రాండుకారణం లేకనే క్షోభవడతారు; మరి కారణమే ఉంశే ఇంక చెప్పవలెనా? 

5. కేళి: 

విహారే సహాకాంతేన |క్రీడితం కేలిరుచ్వతే। . 

-(పా.ద.111-131) 

- కొంతునితో కలిసి విహరించటంలోని రకం “కేశి (పా.ద. 185కి 
i మా). 

ఉదా; వ్యపోహితుం లోచనతో ముఖానిళై రపారయన్తంకిల వున. రజః 
పయోధరేణోరసి కాచిదున్మనా ప్రయం జఘానోన్నత పీవరస్తీ। 

ఎం ముఖానిలంతో, ' “ఈతవకంటిలో' వడిన వుప్వొడిని ఉటెపోగొట్టలేని ప్రియుని, 
లో షీవరన్తని ఒకతె,  ఉత్పుకురాలె' ప్రేనాలతో వాని తొమ్ముమ పొడిచివది. 
rw Sa, 

6. అయత్నబజాఅలంకారాలు ? 

మూలం? కోటా కాంతిశ్స బీప్త్రీశ్చ తధా మాధుక్య' మేవచ!” 

గ్ లు కర్ణ em మౌదార్య యల మ్య రయత్నీజాః । (1 
గ్ సు ఖో ఇవాళా, ఇయా26) 

అరం: 1: తంగా, దభ (తథా) టూఢురేం (వవ, 
ద్దెర్తం వ్ వ ఇతి =శోభ్స కాంత్కి దీప్త, మాధుర్భం, 

అవా” వీత్వే - అయత్నచా మ్య క్ 

మ టు పాపముల అలు ణా 

తాత్చర్యం ౩ శభ హంతి చస్తుందా. (కతా, ప్రాన్న్యం 
జదార్యం - ఈ విడువక న ay ot ek Per 

[EE టా ల. ల క్ ఖ్ a At 

ఈ ఏడీంటితోఫాటు ఇంకో. య్ 1 ఆన్ని అవస్త్రలం | 

ఎత్ష్యన్లుచ్యే ల్ల సె కాయా ఖై, ఇగితయ్యాక్ర ప ఇల్లగతాకారం 
i tye. pate: Oe, ఏ: టం టేరోగ్టిన్నాడు. . జరి ధెళ్యమునందే 

Ca 
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అంతర్భవిస్తాయి” అని సింగభూపాలుడు. కానీ, పౌరుషాలంకారాలుగా భరతముని 

పేర్కాన్న వురుషుల అలంకారాలు ఎనిమిదింటిలో "సై సైర్య- గాంభీర్యాలు ఉన్నవి. 

బహశ్క భోజుడు ఈ రెండింటిని స్త్రీలకు కూడా అన  (యించిఉండవచ్చు. ఈ 

ఏడింటి ప్రయోగాన్ని గూర్చి భరతముని ఇట్లా వివరించినాడు (నా.శా.XX1I1-32): 

మూలం : సుకుమారే భవంత్యేతే (పయోగే లలితాత్మ కే 1. 

విలాఫ-లలితే హిత్వా దీపే ప్తేఒ స్యేతీ భవంతి || 

-(నా.శా.XX0-32) 

అ లలితాత్మకముళై న పంభోగ-వివ్రలంభాది వ్రయోగములందు ఈ అలం 

కారాలు సుకుమారంగా ఉంటాయి. కాని " ఈర్ష్య-అమర్హ Prey 

విలాస-లలితభేదాలు తక్క. తక్కినవి - దీవ్రంగా ఉంటాయి. 

(1) శోధ : 
మూలం: రూప-ఈోౌవనాలావత్యె రువభోనోపబ్బంహితై 1 

అలంకరణ మంగావాం శోలేతి. పరెకీర్తితా 1! 
(వాశా, xx11-27) 

అర్హం : ఉవభోగ-ఉవబృంహితై Ws '(డదయునచేత అనుభ 

వించబడటం ) చేత నెంపొందింనబడిన; రూవాయౌవవాల్గానత్యైః =రూనం, 

యౌవనం, లావణ్యం - వీటివల్ల? అంగానాం, అలంకరణం కై అవయవాల 

యొక్క అలంకరణ (= అనయవాలకు కలిగిన నూత్న విలాసం); tal 
వరికీరితా కోట pan aon wa 

-ఉవభో, కంచేత, వెంపాంధింవబడేన రూవడౌనవే-లావడ్మాల 
“వర్ణ అవయవాలకు " కలిగిన _మూత్త్మంఅలంకొరం.. “శోభ అవుతుంది, 

దా : _ ఇశిథిలవరిరంభా దర్హకిష్ఞాంగరాగా . 
“nw 

. హస. 

2 | వ. సే మవికతనత. వేగా... దలులంటోరుజూటమ్ శం | ల I 

స Ur. ns న. 

wn ఉసి. శయన? పు తాల... we we te 

.. కరతలధృతనీపీం కాతరాక్షీం పా! ట్ట . -(o.మI- 196) 
జ కో వా 

॥ ఎ స్ట pe 2 E ea 
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వట్లుకొన్సి (వడకటింటినుంచి) . వెలువలికివస్తున్న కాతరాక్షిని (=బెదురుచూవులు 
కలదానిని) "సేవిస్తాను. 

టీక ఏ ఈ ఉదాహరణ- శ్నేత్రయ్య రచించిన “మగువ తన కేళికొమందిరము 
వెడలెన్ . . .” అనే వదాన్ని జ్ఞప్తికి తెస్తున్నది. 

(2) కాంతి : 
మూలం : విజ్లేయా చ తథా కాంతిః శోధ వావూర్ల మన్మథా | 

-(వా. 7.XxXxn0-28) 

: (తథా) (చ) ఆవూర్ణమన్మథా, శోభా-వవ=నంవ్యూర్హమగు 
అమలతో. కూడిన, ము కొంత్కు విజ్షేయా=కొంతి అని తెలియ 
వలె 

తాత్సర్యం : వంత్షగిర్ణను wan కూడిన కోయ్. “కాంతి”. 
wee + fa 

టీక: ఇంచుమించుగా. అందరి నిర్వచనాలు సమావమే, 

( 3) దీప్తీ 
మూలం ౩ కారక నేవాతేర్లా ps 

pee (నా XxX1-28)} 

కాంతానీవచ అత్యధికమైన, కాంతియ్యే దీవ్రీక ఇతి- 

అభిధీయతే వడిస్తు అవ్వి; లం . 

తాత్పర్యం ఓ అత్యధికమైన కాంతియే “దీప్త ” అవుతుంది. .... 

టీక; వయన్ను? భోగం, కాలం, 'బేశం, గుణం మున్న గుహపరేత ఉద్దివ్త మై, 

విప్పృతివి. పొందిన కాంతియే దీప్తి. అనబడుతుంది (రను.1-196}. 1 

కామోవభోగంచేత రూపాదులంచు 'ఛాయాంతరం '  సంభావ్యం, ఇ అంగ్ 
చచ్చాడు (=మౌత్నవిలాపం)లో మూడు. అవస్థ్రలున్నవి . ౯ అందు మందావస 
౪ కోభి" ుధ్యావద్ద. 'కాంతీ?: స తీద్రావస్ట దీప్తి (అ. కిన సం, వుట 163)... 
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(4) మాధుర్యం 3. 

మూలం * సక (వస్టావిశేషేషు పీప్తేషు లలితేషు చ 

అనుల్బణత్వం చేషాయాం నూధుర్య మితి సంజ్రీతమ్ || 

(నా. XX 29) 

అర్దం 2 దీస్తేషు =దీన్తభావాలౌన [కోధాదులందు, లలితేషు(చ) =లలి 

తమ్ములైన రతికేడాదులందు; నరా ర్వాావస్తా నీశేషు=(దీన్తములు లేదా లలిత 

ములు అయిన) అన్ని -అవస్తొవి శేశ్షములందు; చేష్టాయాం, అనుల్పణత్సం 

=చేష్టలయంటు అనుల్బణత్వం (మృదుత్త్యం =మన్భణత్సం లేదా రణీయత) 
ఉండటర; మాధుర్యం, బలి సర్మక్లీతం =మాధుర్వం” అనే వేరుకలది అయి 

నది. 
mr 

తాత్పర్యం : దీస్త మృలొన కోధాదులు, అలితమ్ముకైన రతి[క్రీడా 

దులు ముసుగు అవస్థాని శేషాలన్ని టను చేష్ట అనుల్బణం రగా ఉందటం 

మూధుర్వం*. 

టీక : “చేష్ట ఆలావం, స్పర్శ - ఇవి స్పృహణీయంగా ఉండటం weg? 
అని శారదాతనయుడు (భా, 1-102). సర్వాచస్ట్రలలోను చేష్టలయందు 
మార్తవం మాధుర్యం అని సింగభూపాలుడు (ర.సు.1-197). 

ఉదా :' సరసిజ మనువిర్తం' శవతేనాసి రమ్యం ' 
(న "4. మలిన! మపి హమాంశో ర్లక లక్ష్మీం తనోతి | 

ఇయ మధిక్షమనోజ్ఞా పల్కలేనాసి తనీ 
“కమపి? హః 'ముధురొతొం మరడ్షనం lh || -(అశా:1-15) 

- పద్మం నాచుకమ్మనవ్పటికీ తా మలిన మైనవ్పటికీ, వుచ్చ, 

చంద్రునకు సౌభాగ్యాన్నే "చేకూోరుస్తున్నది. ఈతన్వి నారవీరలో సహితం అధిక 
మనోజ్ఞర్థిగ ,ఉంిది.. మభ్ళురములై న ఆక్లృతులకు వీది అలంకారం కాదు? 
మ. 

(5) ధైర్యం న్ . న్. క త 

"కలాల, ; ప: "ప్ల శీ 
Mase రైర్య యాక్యలిధథులే 11. .- 

mel క ౨. -(m,.XXI1-30) 
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అర్హం : చావలేన - అనువవాతా =చవలతా (నికి లొంగని; నర్వ-అ 

ర్రేషు - అనికళ్రనా = అన్ని మాటలలోనూ ఆత్మ శ్లామ లేని; స్వాభావికీచిత్తవృత్తి* 

=నవాదు చిత్తవృత్తి (కలిగి ఉండటం); ధైర్యం, ఇతి, అభిధీయతే = ధైర్యం, 

అణు, చెన్స బడుతున్నది. 

తాత్పర్యం : వీ విషయమందును చావల్యంలేన్సి ఏ నందర్భంలోనూ 

తన్నుతాను పొగదడుకొనని, నవాదు చిత్తవృత్తి కలిగి ఉందటం “ధెర్యం. 

| 
టీక : “స్టిరమైన చిత్తవృత్తి (=చలించని మనోవృత్తి) ధైర్యం” అని సింగ 

భూపాలుడు (ర. సు. ు.1-198). 

“సి లాదులను మీరకపోవటం ధై ర్యం” అని విద్యానాథుడు (|వ్ర.రు.య.1V-88). 

ఉదా : అథ విశ్వాత్మనే గౌరీ సందిదేశ మిథః సఫీమ్ | 

దాతా మే భూభృతాం నాథః వ్రమౌణేక్రియతా మితి || 

-(కు.సం.VI-1) 

- (పిదప పార్వతీదేవి) “నాతండ్రి, పర్వతరాజైన హిమవంతుడు, నన్ను 
మీకు ఇచ్చునట్లుగా ఏర్పాటుచేయించండి అని, రహస్యంగా, చెలికత్తెలద్వారా, 
థివునకు సందేశం వంపించింది. 

(6) (ప్రాగల్ట్బ్వం : 
మూలం : (పయోగనిస్సాధ్యసతా ప్రాగల్భ్యం సముదాహృతమ్ | 

-(నా.శాX౫11-31) 

అర్హం ? (వయోగనిఃసాధ్యనతా =వ్రయోగములందు (=శృ్రంగార వ్యవ 
Waa లేదా నంభావణములంద్సు) ధీరత్త(ం (=తొందరపాటు లేదా 
గాభరా లేకుండటం 5 (పొగల్హ్యం, సముదావ్వాతం = “పాగల్భ్యం” ( అన్ని 

చెవబడ్ంది. 

తాశ్చర్యం వ శృంగారాది (ప్రక్రియలలో తొందరపాటు లేకుండా వ (వవౌ 
రించటం “ప్రాగల్బ్యంి” (= = వ్రగల్భత గోల. 

ఉదా : సమాత్షిష్టాః సమాశ్లే షై. 9 

చుంబితా చుంబనై రఫి | 
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- దష్టాశ్చ దంశనైః కాన్తం 
దాసీ కుర్వంతి యోషితః || (సా.ధ.11-134 సూ.)- 

—- ఇ ప్రీలు, ఆలింగితలై ఆలింగనాలచేత, చుంబిత లై చుంబనములచేత, 

దంచక్షతలై. దంశనములచేత ' కాంతులను దాసులుగా చేసుకొంటున్నారు. 
॥ es 

(7) జాదార్యం : 
మూలం : జాదార్యం ప్రశయః ప్రోక్తః సరా (వస్తానుగో బుధైః || 

-(నా.శా.XXI-31) 

అర్థం : సర్హగఅవస్తానుగణ (వ్రశ్రయః =నరా(వనలందును విడువ కుండే, 
వినయం (-వరుషములు వలుక కుండటం); బుధైెఇ జాదార్యం, (పోక్తః 
=బుధులచేత జాదార్యం అని చెవుబడింది. 

_ తాత్పర్యం : నరా ప్రనస్ట్రలందును అనునరించిఉందే వ్రశ్రయం 'జాదార్యం'” 

అనబడుతుంది. 

ఉదా : కల్యాణబుద్దే రధవా తవాయం 

న కామచారో మయి శంకనీయః | 

మమైవ జన్మాంతర పాతకానాం 

విపాక విస్తూర్హథురవ్రనహ్యః | (ర.వం.X1V-62) 

- ఉత్తమ బుద్రికల నీవు కావాలనే నన్ను దిసర్హించితివని శంకించటావికి 

అవకాశంలేదు; నా వూర్వ జన్మ పావంవండి, ఇట్లా భరింపరానిదె, ఈవిధంగా 
న జ్రైవిష్టరంగా మారింది. 

( అకారణంగా తనను అడవుల పొలుచేసిన శ్రీరాముని గూర్చి, జాదార్యంతో, 

సీతాదేవి చెప్పిన మాటలివి.) 

7. వాగారంభ-అనుభావాలు : 

భరతముని, | 'సామాన్యాభినయంి అనే 22 వ అధ్యాయంలో సత్త్వ 

జన్యమైన సామాన్యాభినయాన్ని వివరించిన పిమ్మట ఆరువిధాలైన శరిరజమగు 

సామాన్యాభినయాన్ని వివదరించినాొడు (వాక్య = నూచా - అంకుర - శాఖా 

'- నాట్యాయిత - నివృత్త్యంకురాభినయాలు), ఈ అభినయాలు ఆరింటికిని 
గ 
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భావ- రసోచితంగా ప్రయుక్తమయ్యే వాచికం విషయం కావాలనీ ఈ వాచి 
కాభినయం ద్వాదశాత్మకంగా కావ్యవస్తువు (=దశరూవకము) నందుంటుందనీ 
చెప్పి, వాచీకరూవమైన సామాన్యాభినయాన్ని వివరించినాడు. 

మూలం : అలావశ్చ ప్రలాపశ్చ విలాపః న్యా త్తథివచ। 

" అనులాపోఒథ సంలాప స్త్వపలావ స్తథైవ చ |! 

సందేశ శ్చాతిదేశశ్చ నిర్తేశః స్యాత్తథాపరః | 
ఉపదేశోఒవదేశశ్చ వ్యవదేశశ్చ కీర్తితః || 

-(నా.శా.౨౨౦|-52-53) 

అర్హం : ఆలాసః(చ), ప్రలావః(చ్చ), విలావ్క (స్వాత్-తథా-ఏవచ్చ), 
అనులావః (అథ), నంలావః( తు), అవలొవృ థా వీవచ), నందేశః( చ, 

అతిదేశః(చ), నిర్రేశః (స్యాత్-తథా-అవర), ఉవదేశ4 అవదేశః(చ), వ్యవ 
దేశః( చ్ Js కీర్తి తజ ఆలొదంర, (లావం, విలావం, అనులావం,, నంలావం, 

(వలావం, నందేశం, అతిదేశం, నిర్రేశం్య ఉనదేశం, అవదేశం, వ్యవదేశం - 
(ఇట్లా వాచికాభినయం ద్వాదశాత్మ కమని) చెవృబడింది. 

తాత్పర్యం : 1. ఆలావం, 2. |వ్రలావం, తి. విలావం, 4. అనులావం, 
5. నంలావం, 6. అవలావం 7 నందేశం తి. అతిదేశం, 9, నిర్దేశం, 
10. ఉవదేశం, 11. ,అవదేశం, 12. వ్యవదేశం - ఇట్లా వాచికాభినయం 
దా  దశాత్మ ర్ం, . 

టీక : ఈ వన్నెండింటిని, అరా $వీనాలంకారికులు “వాగారంభాను భావాలుగా 
పరిగణించి, వివరించినారు (ర,ను.1223-26). 

(1) ఆలాపాదులు : 
మూలం : ఆభాషణం తు యదా గక మాలావోనామ స స్మృతః | 

అనర్హకం వచో యత్తు (ప్రలాపః స తు క్రీర్తితః || 
కరుణప్రభావో యస్తు విలానః స తు కీర్తితః | 
బహొశో౭_భిహీతం వాక్య మనులాప ఇతి స్మృతః 11 | 
ఉక్తీ ప్రత్యుక్తి సంయుక్తః సంలాప ఇతి శ్రీద్రి తః | 

పూర్యోక్త స్యాన్యథావాదో వ్యాపలావ ఇతి స్మృతః || 

తదిదం వచనం [బూహీత్యేష సందేశ ఉచ్యతే | 
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యత్వయోక్తం మయోక్తం తత్స్పోఒతిదేశ ఇతి స్మృతః || 

స ఏషో౭పం బవీమీతి ) నిర్దేశ ఇతి కీర్తితః | 
వ్యాజొంతరేణ కథనం వ్యపదేశ ఇహోచ్యతే || 

ఇదం కురు గృహాణేతి ష్యాపదేశః ప్రకీర్తితః | 
-_ అన్యార్హకథనం యత్ స్యాత్ సోఒపదేశః ప్రకీర్తితః 1 

ఏతే మార్తాస్తు విజ్లేయాః సరా కారు 

-(నా.శా.XX01-54-60) 

అర్థం : యత్ -వాక్యం, ఆభాషణం(తు) =వీవాక్యం, సంభావణొత్మ 

. కమా, "న్కు _ ఊలావః నామ న్మ్రతః =అద్కి ఆలానం (అనే) బతు (కల 

దిగా), చెవ్సబడింది. 

యత్ (తు), అనర్లకం, వచః =వీద్కి అర్హరహితమైన మాటో; నః(తు), 
(భలావః, కీర్తి తః =అ౧౦ (లాబం (అని), చెవ్పబడింది. 

యః(త్ఫు, కరుణ (వభావః =వీద్సి కరుణజన్యమో ; నః(త్ఫు), విలావః, 
కీర్తి తః =అది విలావం, (అని) చెన్సబడంది. 

. వాక్యం, బహొశ్క అభిపితం=(ఒకే) వాక్యం, మరలమరల్క చెప్ప 
బడటం; అనులాన్మ ఇత, న్మృతణాఅను._ గం, అని చెవృబడనది. 

ఉకీ -(వత్వుక్తి సంయుక్త జుడ్తక్తి, (వత్యుక్తు లతో కూడినది? నంలావుూ ఇతి, 

క్రీర్తి తో=-నంలాపం, అని చెవ వ్వ బడినది. 

వూర్తగాఉక్త న్య అన్యధథావాదం( హీ)=ముందు చెప్పినదానిని ఇంకో 
విధంగా మూర్తి దే! చెన్సటం; అవలావ్క ఇతి న్మృతః= అనలావం, అని చెప్ప 

బడినది. 

తల్ -ఇదం, వచనం, (బూహి=ఆయ మాట్క (వానితో) చెవ్హము; 

వీవ్క నందేశ్క ఇతి, ఉచ్యతే =ఇద్మి సందేశం, అని చెవ్పబడుతున్నది. 

యత్- -త(యా-ఉక్తం, తత్,మయా-ఉక్తం=విది నీచే చెప్పబడిందో, 
అదే నాచేత చెవ్పబడింది? ను అతిదేశః, ఇతిన్మ్రతః =అది. (=అట్లా 
అనటం), అతిదేశం అని, చెన్సబడినది. 

స్క వవ-ఆవాం, [బవీమి=ఆ, యో, నేను చెవ్పచున్నాను; ఇతి, నిర్దేశః 
ఇతి, శ్రీర్తి ఈ = అని (అనటం), నిర్తేశం, అని, చెవబడింది. 
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' వ్యాజ-అంతరేణ, కథనం= (ఏదేని) ఒక మిషతో (మాటు) చెవుటం, 

వ్యన దేశః (ఇవా), ఉచ్చతే=వ్యనదేశం (అని), చెవృబడుతున్న ది. 

ఇదం కుర్కు గృవోణ, ఇతి(పహీ) =ఇద్కి చేయము, తీనుకొనము అని 

(చెన్సటం); ఉవదేశక (వ్రక్తీర్తితః =ఉవదేశం (అని), చెవృుబడీనది. 

యత్, అన్య-అర్హ కథనం, స్యాత్ =వది (=తాను చెవ్పదలచినది), ఇత 

రులు చెప్పినట్టు చెవటమో; న అవదేశః, (నక్తీర్తితః - అది, అవదేశం, 

అని చెపృబడంది. 

వీత్సే మార్గాః(త్రు) =ఇవి (=ఈ వన్నెండుు) వాక్య వద్ర్దతులు; నర్వాభి 

నయయోజకాం విజ్ఞోయాణ= (ఇని) నర్వాభినయములందును (వయుక్త ములగు 

నని తెలియవలెను (“'నరా(భినయయోజకాః' - దీనికి బదులు “వాక్యాభినయ 
యోజకాః” అని పొఠాంతరం - ముందు. వివరించిన ఆరువిధములగు శారీరా 

భినయమునందలి *వాక్యాభినయమందు వ్రయ్యుక్తములగును” అని అర్హం). 

తాత్పర్యం : (1) అలాపం : సంభావణాత్మ కమైన వాక్కం ఆలావం. 

ఎదుటి వ్యక్తితో, మధ్యమవురువలో, ఉవదేశ శూన్యంగా మాటాడటం 

(అ.గు.); చాటువులతో కూడిన (ప్రియోక్తులు (రను. 

ఉదా : కొస్తే వాక్యామృతం త్వక్షా? శృణో త్యాన్సగిరం బుధః | 
నవాకారథలం త్యకొ( నింభం చుంబతి కీంశుకో || 

-(ద.ను.1-221) 

- ఏ విద్వాంను.డు వనీవాక్యామృతాన్ని విడిచి వేరొకరి మాట వింటాడు? 
చిలుక తీయమామిడివండును. విడిచి, వేవవండును రుచిచూన్తుందా? 

(11) ప్రలావం వ అర్హరహిత వాక్యాలను వలుకటం, 

ఉదా : మాల్యగంధం నినబడుతున్నది కాని ముక్కులలో చీకటిదూర 
క్ల నగలచవ్రడుమాతం న్పష్టంగా కానబడటంలేదు (మృ చ్చకటిక-[-శకా 
రుడు). 

(111) విలాపం : కరుణరన సంబంధివాక్యం. దుఃఖంతో కూడినమాట 
(ర.ను.) 
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ఉదా : ఆర్యా మరణ్యే విజనే విమోక్తుం 

(శోతుం చ తస్యాః వరిదేవితాని | 

సుఖేన లంకానమరే మృతంమా 
- మజీవయ న్మారుతి రాత్తవెరః | (రను.1-222) 

- లంకలో జరిగిన యుద్దంలో నిర్హాచారంగౌ మరణించిన నన్ను , చావ 

నీయక్క అకారణ వె రంవూని వానుమ (బ్రతికించినాడు. అట్లా [బతికిన నే 
నిర్తైడు ఉల్తమవతివత అయిన నీతను విజనమగు అరణ్యంలో విడిచి వెట్టి, 
ఆమె ఘోరవిలాపాన్ని విసటం తటన్పవడింది ( రౌముని ఆది జ్ఞ (కారం నీతను 

అడవిలో విడిచి వెడుతున్న లక్ష్మణుని దుఃఖమిది/. 

(1౪) అనులాపం : ఒకే ఎాక్కొన్న వెక్కునొర్హు చెప్పటం (=ఒకే అర్హం 

వచ్చేమాటలను వరునగా చెవుటం,. 
ఉదా : భూమిజానికీ నాతం(డీ మామగారు 

నాదు తండ కల్చుండు భూనాయకుండు 

బొావమతఆదిని నేను భూపాలకునకు 
భూమివతి భర్త నాతోడబుట్టువునకు. 

(శకారుడు-మృ చ్చకటేక-1X) 

'(౪) సంలాపం : ఉక్తీ-వత్యుక్తి సహితమైన నంభావణ. 

ఉదా : భిక్షాం (వదేహి లరితోత్సలవత్ర నేతే! / 
_ వుష్పణ్యవాం ఖలు నురానురనందనీయ! 
- బాలే! తథా యది ఫలం త్తయి విద్యతే మే! 
వాక్య రలం, ఫలభుగీశ వరోఒస్తీ యాహి || 

ఆ ఉక్తీ ఇ కలువ రేకులవంటి కన్నులు కలదానా! భిక్ష వెట్టు. 

ద నేను వువ్ఫణీని న ను =చుట్టుతను) సురా 

నుర వందనీయ 

ఉక్తీ 2 ఓ. బాలా! నీవు వుష్బిణీవి (ఇవూచినదానవ్సు) అయితే మాకు 
ఫలము (=వండు) నీయందు కలదని తెలుస్తున్నది. 

వత్యుక్తి 2, ఈ నీ మాటలు కట్టివెట్టు. ఫలభోక వరుడు (=వరుడు) 
ఉన్నాడు. ఇంక నీవు పామ్ము. 
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“(ఇటు అతిదేశం : నీవు చెప్పిన దానినే నేను ' చెప్పాను లేదా నేను 

చెప్పేనదానినే నీవు చెప్పావు - మున్నగు వాక్యాలు. 

“నా మాటలతనిమాటలే” అని చెవ్పటం (ర.ను.1-224). 

ఉధా : తనయాం తవ యాచతే వారి 

శ్రగదాత్మా వురుషోత్తమః న్వృయమ్ | 
గిర గవర శబ్ద నన్నభాం 

గీరి మస్మాకా మవేహి వారిదే || 

ఆరాది నముదుడా! వి (్రవంచమున కొత్మ అయినవాడు, వురుషగేత్త 

ముడు అయిన విమ్ణువు న్వయంగా నీ వుత్రికను (=లక్ష్మీ దేదిని) వివావోర్టం 
కోరుతున్నాడు. గిరిగువోధ్వనితో నమానమైన మామాటను ఆయన మాటగా 

తెలిసికొమ్ము. 

(ఫేం) నిశ్రేశం : “ఆయీనేను మాటాడుతున్నాను” అని తనను తాను నిక్తే 
శించుకొనటం. వాడు, వీడు, నేను - అని నూటీగా చెస్సటం (భ.ర. (వ. ). 

ఉదా : ఏతే వయ మమీదారాః కన్వేయం కులజీవితమ్ | 

(బూత యేన్యాత వః కార్యమనాస్థా బావ్యావస్తుము 1 

- (కు.సం.V1-63) 

_ (హిమవంతుడు) '; ఇదిగో నేను ఉన్నాను నా భార్య (= మేనక) 
ఉన్నది; మాకులజీనితమైన కన్య (=పార్గ్యతి) ఉన్నది. మాలో ఎవరివలన వని 
ఉన్నదో తెలువుడు. ఇక బావ్యూవస్తువులను గూర్చి చెవ్పవలసీన వనియేలేదు, 

(x) వ్యవదేశం : వ్యాజంతో మాటచెవ్సటం. ఏదై నామివ తో, సా భి 

లావను వ్యక్తం చేయటం (ర.ను.1-226). 

. ఉదా: అభినవ మధులోలువ స్తం 

తథా వరిచుంబ్య చూతమంజరీమ్ | 
కమల నసత్తిమాత నిర్వ్రతో 
మధుకర! విన్మ్రతో౬ న్యెనాం కథమ్ || 

ఇం (అ.4ా.v-1) 
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.- ఓ మధునమా! నీవు (-దువ్యుంతుడ!) (క్రొత్తమకరందమునందు 

మిక్కిలి ఆసక్తి కలిగి ఆ రీతిని అవుడు చూతమంజరిని (=వాంనవదికను) 

బాగుగా చుంబించితిని. ఇవ్రడు కేవలం కమలమునందు (=ధారుణీదేవి 

సౌధంలో) .నివసీన్తూ త్నప్తీపొంది, ఆమామిడి వుూలగుత్తిని ఎట్లామరచావు? 

(౫1) ఉపదేశం : ఇదితీసుకో ఇది 'చేయుము మున్నగు వాక్యాలను 

చెన్సుటం,. శిక్షార్రం (=జ్ఞానం కలిగించే నిమిత్లం) చె వృేమాటులు 'ఉవదేశం 

(ర.ను.1-225). 

ఉదా : నత్వంవద, ధర్మ ంచర జ అ 

మాత్త దేవోభవ, పిత్త దేవోభవ, ఆచార్య 

దేవోభవ, అతిథిదేవోభవ . . . (తెత్తిరీయ ఉవనిషత్-1-1-11) 

- నత్యం వలుకు. ధర్మం అనుష్టంచు . , నీవు నీ తల్లిని దేవీ 

మూర్తిగా భజించు. తండడీని దేవునిగా వూజించు. గురువును దేవునిగా 
వూజించు. అతిథిని దేవునిగా వూజించు. 

(య) అపదేశం : తాను ' చెవుదలచిన దానిని “అతడు ఇట్లా చెబుతు 

న్నాడు” అని ఇంకొకడు చెప్పినట్టు చెవ్పటం. వేరే అర్హం చెప్పటం (అన్వార్హ 

కథనం) (ర.ను.1-226), ఢా 

ఉదా : కోళద్దంద్ల( మియం దధాతి నలినీ కాదంబచంచ్చుక్ష తం 
ధత్తే చూతలతా నవం కినలయం వుంస్కో కిలాన్వాదితం । 

. ఇత్యొకర్హ్య మిథన్సథీజనవచస్నా దీర్ణికాయాస్త శే 

చేలాంచేన తిరోదధే న్తనయుగం బింబాధరం పాణేనా || 
-(ర.ను.1-226) 

- “ఈ వద్మలత కలవొంనముక్కు చేత పొడువబడిన రెండు మొగ్గలను 

ధరిస్తున్నది. ఈ మామిడి మగకోకిలచేత ఆస్వాదించబడిన (క్రొంజిగురును 
తాల్బు చున్న ది” అని . చెలికత్తెలు దిగుడుబానివద్దఒకరితో ఒకరు నంభాషం 
వగా ఆ బాల నయటతో కుఛాలను, చేతితో వెదవిని కస్పీకొన్నది, 

(2) సనవ్మప్రకార వాచికాభినయం : 

దా దశాత్మక మైన వాచికాభినయం మరల సప్పవిధాలుగా ఉంటుంది - 
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ప్రత్యక్షం, పరోక్షం, భూతకాలికం, వర్త మానకొలికం, భావికాఠికం, ఆత్మస్ట్రం, 
పరస్థం. ఉదాహరణలు : 

(i) NC మాటలు) అతడు చెప్పుచున్నాడు; నేనుకాదు” - ఈ 
వాక్యడ్వయం ప్రత్యక్షం, పరోక్షం, వర్తమానం అవుతుంది. 

(11) నీవు చెప్పినట్లుగా నేను చేస్తున్నాను నేను వెళ్ళుతున్నాను నేను చెవు 

చున్నాను - ఈ వాక్యతయం ఆత్మప్టం, వర్తమానకారికం, |వ్రత్యక్షం 

అవుతుంది. 

(111) నేను చేస్తాను వెడతాను చెబుతాను - ఈ వాక్య త్రయం ఆత్మస్థం, 
భవిష్యకాలికం, పరోక్షం అవుతుంది. 

(1౪) నాచేత శత్రువులు చంపబడినారు, ఓడింవబడినారు చీల్చబడినారు - ఈ 

వాక్యత్రయం ఆత్మస్టం, వరోక్షం, వర్తమా*నకాలికం అవుతుంది. 

(౪) నీచేత (శత్రువులు) చంపబడినారు, ఓడీంపబడినారు - నాట్యకర్మలో చెప్పే 
ఈవాక్యద్య్వయం పరోక్షం, పరస్థం, వర్తమానకాలికం అవుతుంది. 

(౪1) ఇతడు చెప్పుచున్నాడు, చేయుచున్నాడు, వెడుతున్నాడు - ఇది ప్రత్యక్షం, 

వరస్థం, వర్తమానకాలికం. 

(v1) అతడు 'వెళ్ళుచున్నాడు, చేయుచున్నాడు - ఇది వరోక్షం, వరస్తం, వర్త 
మానకాలికం. 

(71 వారు. చేస్తారు వెళ్ళుతారు, చెబుతారు - ఇది పరోక్షం, పరస్థం, 
భవిష్యకాలికం. 

(ట్వ) నాచే..ఈకార్యం, ' నీసహకారంతో, ఇప్పుడే వూర్తికావాలి - ఇది ఆత్మస్థం, 
వరసల, వర్షమానకారికం. 

(౫) నాట్యమందు హస్తాన్ని అడ్డంగావెట్టి మాటాడటం (స్వగతం-జనాంతికం- 
అపవారితకం) - ఇది వక్తకు ఆత్మస్థం - హదయస్థం, ఇతరులకు పరోక్షం 
అవుతుంది. 

(చు అతడిదిచేశాడు, ఇది వానిది, అతడిట్లా చేస్తున్నాడు - ఈ వరోక్షాభి 
నయం. . “మధ్యస్తం' అవుతుంది. 'న్వవిషయం నిరూపి చటం ఆత్మస్థం; 

“వరార్హవర్షని పరస్థం. 

ఇట్టా సప్తప్రకారాల భేదాలు తెలియవలె. ఇవి అన్నీ మార్గాభినయనుందు 
(ప్రయుక్త్రములవుతాయి. వీని నుంచి అనేక అభినయాలు నిష్పన్నములవుతాయి. 
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టీక : “వీని నుంచి అనేక అభినయాలు నిష్పన్నములవుతాయి”. - దీనిమీద 

అభినవగుప్పుని వ్యాఖ్య ఇట్లా ఉన్నది : వాక్యాలు ఆలావ-సంలాపొది భేదాలచేత 12 

విధాలు; అవి, మరల, ఆత్మస్త్స-పరస్ట- వ్రత్యక్ష-పరోక్ష భేదాలచేత నాలుగేసి విధాలు 

- కాగా 48 విధాలు. ఇవి మరల మూడు కాలాలచేత విభిన్నములె మొత్తం 

(48౫3) 144 భేదాలవుతాయి. వీటినుంచి, సంస్కృృత- ప్రాకృతాదిభేదాలను 

అనుసరించి, సూచా-అంకురాది భేదాలను అనుసరించి అనంతములెన భేదాలు 

నిష్పన్నములవుతాయి (అ.భా. 3వ సం.వుటలు 179-80). 

ఇట్లా ఈ విభజనను అర్వాచీన శా స్త్రకర్తలు ఎవ్వరూ చేసినట్లు కానరాదు. 

ర. బుద్ది-ఆరంభ-అనుభావాలు : 

మూలం : బుద్ద్యారంభా స్తథా ప్రోక్తా రితి-వృత్తి-ప్రవృత్తయః | 
-(ర.ను.1-227) 

[ప్రబంధాదిషు తే జ్లేయా భావశా స్త్ర విచక్షణై ౪) 

అర్హం : తథా, ర్తి-వృత్తి- (బచ్చత్త యః జ=థంర్త రీతి వతి, (వవ్ఫత్తి - 

ఇవి బుద్ది- ఆరంభాక (పోక్తా=బుద్రి-ఆరంభాఅనుభావాలు (అని), చెవ్పబడి 
నవి. | 

[తే వ్రబంధాదివు, భొవ-శ్మాస్త్రచిచక్ష తై, జ్ఞ్లేయా=ఇవ్సి (ప్రబంధాలు 
మున్నగువానియందు భావశ్శాస్త్ర,ం తెలినిన వారిచేత తెలియదగినవి - 
భ.ర.[వ.] 

తాత్సర్యం : 1. రీతి, 2. వత్తి, తి, (సవ్ఫత్తి - ఈ మూడూ బుడ్డా 

రంభాను భావాలు ((ఇవ్కి (వబంధాలు మున్నగువానియందు కన్ఫట్టగలవు., 

టీక : బుద్ద్యారంభానుభాభాలు (ప్రబంధాదులందు కన్సట్టుగలవని సారాంశం, 

ఈ మూడింటిలో “ప్రవృత్తిని 13 వ అధ్యాయంలో నొట్యుపరంగానే భరతముని 
వివరించినాడు; అట్లాగే “వృత్తిని కూడా నాట్యవరంగానే 21 వ అధ్యాయంలో 
వర్ణించినాడు, “రితి ప్రసక్తి నా.శా.లో లేదు. “పదవిన్యాసభంగి రీతి; అది 
కోమల, కఠిన, మిశ్రభేదాలచేత త్రివిధం. అందులో కోమల భేదాన్ని “వై దర్చీరీతి 
అని కూడా అంటారు; ఈ వైదర్భీరీతికి శ్లేషాది పదిగుణాలు ప్రాణాలు” 
అని వానిని వివరించినాడు సింగభూపాలుడు (ర.ను.1-227-40). రీతివ్రశస్తైని, 
సింగభూపాలుడు, ఇట్లా వివరించినాడు : (ర.ను.1-242) 
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మూలం : త ఏవ పదసంఘాతా స్తా ఏవార్హవిభూతయః | 
తధాపీ నవ్యం భవతి కావ్యం [గ్రథన కౌశలాత్ || 

- పధసమూహం, ఆర్లసంవద అవియే. అయినా, కూర్పునందలి రా 
నేర్చు(=రీతి) చేత కావ్యం క్రాత్తదనం పొందుతుంది. 

నాకవిత్వ మధర్మాయ వ్యాధయే దండనాయవా | 

కుకవిత్వం పునః సాక్షాన్సృతిమాహుః మనీషిణః || 
-ఖామహకావ్యాలంకారం-1-12 



౯. సాయిభావాలు 



అంగుల్యా కః కవాటం (పవారతి 

కుటిలే! మాధవః. కిం నసంతః? 

నోచక్రీ, కింకులాలో? నహి ధరణిధర 
కిం ద్విజిహ్వః ఫణీంద్రః? 

నాహం “ఘోరాహిమర్తీ, కిమసి ఖగపతిః? 

నోహరిః, కీింకపీంద్రః? 

ఇత్యేవం గోపకన్యా ప్రతివచన జితః 

పొతువశ ఏ(క్రపొణీః. 

8, కృష్ణ కర్ణామృతం-111-1 05 



కాలం : 

సాయిభావాలు 

న హి రసాదృతే కశ్చి దర్హః ప్రవర్తతే. 
తత్ర విభావాను భావ వ్యభిచారి సంయోగాత్ 

రసనిష్బత్తిః. కో దృష్టాంతః? అత్రాహ. 

యథా హా నానావ్యంజనౌషధి ([దవ్యసంయో 

గాత్ రసనిష్పత్తిః, తథా నానాభావోప 

గమా ద్రసనిషృత్తిః. యథా హి-గుడాదిభిః 

. దవ్యె ర్షక్యంజనె రాషధిభిశ్చ షూడవాదయో 

రసా నిర్వర్త్యంతే తథా నానాభావోప 
గతా అఫీ స్థాయినో భావా రసత్వ మావ్ష్ను 
వంతీతి - - - - - 

-(నా.శా.V1-గద్య) 

అ(త్రావా = యది కావ్యార్హ సంశితై ర్విభొవాను 

భావవ్యంజితై రేకోనపంచాశద్భావై* సామాన్య 
గుణయోగే నాభినిష్పద్యంతే రసా, తత్కథం 

స్తాయిన ఏవ భావా రసత్వ మావ్నువంతి? 

ఉచ్యలేయథా హి సమానలక్షణా స్తుల్య 
ఫాణి పొదోదర శరీరా సమానాంగ (ప్రత్యంగా 

అపి పురుషాః, కులశీల విద్యాకర్మ శిల్పవిచక్ష 
ణత్స్న్యా ద్రాజత్వ మాన్నువంతి; త (త్రెవ చాన్యేఒల్ప 
బుద్రయః తేషా మేవానుచరా భవంతి. తథా 
విభావానుభావవ్యభిచారిణః న్లాయిభావా నుపొ 

శ్రితా భవంతి. బహ్వాథశయత్వాత్ స్వామిభూతాః 

స్తాయినో భావాః. తద్వత్ స్తానీయవురుష 

గుణభూతా అన్యే భావా స్తాన్ గుణతయా . 

. శ్రయంతే, స్తాయి భావా రసత్వమొావ్నువంతి, 
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పరిజనభూతా వ్యభిచారిణోభావాః.. 

అ(త్రాహ-కో దృష్టాంత ఇతి? 

యథా నరేంద్రో బహుజన పరివారోఒసి స ఏవ 
నామ లభతే నాన్యః సుమహానపి పురుషః; 

తథా ఎభావానుభావవ్యభిచారి పరివృతః 

స్టాయా భావో రసనామ లభతే. 

భవతి చాత్ర శ్లోకః - 

యథా నరాణాం 'న్ఫృషతిః శిష్యాణాం చ యథా గురుః | 

ఏవం హి సర్వభావానాం భావః స్తాయి. మహో నిహ 1 8 

లక్షణం ఇలు వూర్వమభిహిత మేషాం రస కా 
నామ్. ఇదానీం భావసామాన్య లక్షణ మభిధాస్యామః. 

-(నా.శా./11-గద్యం+శ్లోకం) 

అర్థం : నహి రసాత్-బుత్తే కోళ్చిత్-అర్తణ న్రవర్త తే=రనవిహీనమై, 
వి అర్హమున్సు (వ్రవర్తించదు. 

తత్ర విభావ-అనుభావ-న్యభిచారి నంయోగాత్, రసనివ ఉత్తిః =ఇందు, 
విభావం-అనుభావం-వ్యభి (సం) చారిభావాలు - వీటియొక్క, నంయోగ 
వ్రు. రనం్య నిన్ఫన్నమవుతుంది. 

దృష్టాంతఈ కజ(బువుల (వశ్న) (ఇందుకు) దృష్టాంతం, ఏమిటి? 
(అత్ర ఆహ) యథా(హి), నానావ్యంజనాజావ ధి-దవ్య నంయోగాత్ 

రస నివ్యత్తిజఎట్లా, వివిధమ్ములైన వ్యంజనాల (=రుచికరములౌన [దవనదా 
రాల), ఓినధుల (=ననువు మొదలగువాని), (దవ్యాల (=బెల్హ్లం మొదల 
గువాన్సి నంయోగంవల్ల (=చక్కని పాళ్ళలో కూర్చబడటంవల్ర), రసాలు 
(తీవీమున్నగు ఆరురసాలు ) నివ్న న్న ములవుతున్నవో; తథా నానాభావ- ఉవ 
గమాత్, రసననిష్బత్తిణ= అట్లాగే నానావిధాలెన భొవాలయొక్క నంయోగం 
వల్ల, రసాలు నివృన్నము లవుతున్నవి, యథా(పి), గుడ-అదిభి (ద వె, 
వ్యంజనెజ ఓవ ధిభిః(చ), షాడన-ఆదయ, రసా నిర్హర్త్యంతే= ఎట్లా జీర్ణం 
మున్నగు, (ద్రవ్యాల, వ్యంజనాల్క ఓవధుల సంయోగంవర్లు, షాడవం మున్నగు 

_ (పొఠాంతరం-వట్=ఆరు) రసాలు, నీద్దములవుతున్న నో; తథా, నానాభావా 
_ ఉవగతొజ అవి న్హాయిన్క భావా రనత్తం, ఆవ్హ్మ్మవంత్సి ఇతి = అట్లాగే, 
ఎవిధాలెన భావాలయొక్స  కలయికకలది అయినవ జీ టిక్కీ స్రాయిభావాలు ణా 
రనత్తం్క పొందుళున్నవి (=(వ్రతిపాదిన్తున్నవి). 
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అత్ర-ఆహ=(బుషుల ప్రశ్న) - 

కావ్య-అర్హ సం శితై ౪, విభావ-అనుభావ ద్యంజితై ?, ఏకోన పంచాశత్-భాచై లై 

సామాన్య గుణయోగేన, రసాః, అభినిష్పద్యంతే, యది =కావ్యార్దాలను ఆశ్ర 

యించుకొన్న, విభావ-అనుభావాలచేత వ్యంజితము (=వ్యక్తము) లైన, 49 

భావాలయొక్క, సామాన్య గుణయోగంవల్ల, రసాలు నిష్పన్నములు అవుతున్న వి 

(కదా), అయితే; న్గాయినః, భావాణ ఏవ, రసత్వం, ఆవ్నువంతి, తత్ - 

కథం=స్థాయి భావాలు, మాత్రమే, రసత్వం, పొందు తున్నవి, అది (=అని 

చెప్పటం) ఏమిటి? ఉచ్యతే=(భరతమునిచేత సమాధానం) 'చెప్పబడుతున్నది. 

యథా(హి), వురుషాః=సమాన లక్షణాః తుల్యపాణి-పాద-ఉదర- శరిరాః, 

సమాన-అంగ- |ప్రత్యంగాః అపి =ఎట్టా, వురుషులందరు సమానములైన లక్ష 

ణాలు, తుల్యములైన పాణులు- పాదాలు-ఉదరాలుకల శరిగాలు సమానములగు 

అంగ-(ప్రత్యంగాలు-కరలిగ ఉన్నప్పటికీ; కుల-గీల-విదా ఫాకర్మ-శిల్ప-వచన్షణతా (త్ న 

రాజుత్వం, అవ్నువంతి =(అందులో కొందరు మాత్రమే) కులం-కీలం- విద్య- 

కర్మ-శిల్పం-వివేకం-- వీనివల్ల, రాజత్వం, పొందుతున్నారు; తత్ర-ఏవ(చ), అల్ప 

బుద్దయః, , అన్యే, తేషాం-ఏవ, అనుచరాఇ భనంతి=అచ్చటనే, అల్పబుద్దులుగల, 

ఇతరులు, వారికి అనుచరులు, అవుతున్నారు. 

తథా, విభావాఅనుభావ-వ్యభిచారిణం _ స్తాయిభావాన్, ఉపాొశ్రితాళ, 

భవంతి=అట్లాగే, విభావం- అనుభావం-న్యభిచారి భావాలు, స్తాయి భావా 

లను, ఆ(శ్రయించునవి అవుతున్నది; బహా- ఆశయత్వాత్ , స్లాయినః భావాః, 

సా మిభూతాః=పలువురు- ఆశ్రయించి ఉండటంచేత్క స్తాయిభావాలు, స్వామిత్వం 

. పొందుతున్ననవి. - 

'తద్వత్, స్టానీయ వురుష గుణభూతా అన్యే, భావా తాన్ -గుణతయా, 
(శయంచే=అట్లాగే, స్తానీయ (=రాజత్వం పొందిన) పురుషునకు (తక్కినవారు) 
అనుచరులై నట్టే, ఇతర్క భావాలు, (స్తాయిభావాలయొక్క) గుణాధిక్యంచేత, 
(స్థాయిభావాలను) ఆశ్రయిస్తున్నవి; స్తాయి భాదొజ రసత్వం-అవ్నునంతి 
=(అందుచేత) స్తాయి భావాలు, రసత్వం, పొందుతున్నవి; వ్యభిచారిణ* భొలాః, 
వరిజన భూతాః=(ఇంక) వ్యభిచారి భావాలు, వరిజనతుల్యములవుతున్న వి, 

(అత్ర-ఆహృ దృష్టాంతః, కః=(ఇందుకు) దృష్టాంతం, ఏమిటి? యథా, 
నరేందణ బహుజన వరివారఃఅపి, సు-వీవ, నామ, లభతే=ఎట్లా నరేంద్రుడు, 
బహజిన పరివారంతో : ఉన్నవృటికీ (=ఉన్నప్పుడే), అతడు (రాజు అనే) పేరు 
పొందుతున్నాడో; సుమహాన్-ఆప్రి న-అన్యః పురుషఃణాఎంత గొన్న వురు 
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షుడు అయినప్పటికీ,. ఇతర పురుషుడు (రాజుపేరు) పొందడో; తథా=అట్టాగే; 
విభావ-అనుభావ-వ్యభిచారి వరివృతః, స్థాయిభావః, రననామ, లభతే=విభావ- 

అనుభావ- వ్యభిచారి వరివృతమైన స్థాయిభావం (మాత్రమే), రసం (అనే) 
పేరు పొందుతున్నది. . 

అత్ర, శోక భవతి(చ)=ఇచ్చట, ఒక శోకం, ఉన్నది; నరాణాం, నృవతిః, 
యథా =నరులలో, నృవతి, ఎట్లాగో; శిష్యాణాం, గురు యథా శిష్యులలో, 

గురువు, ఎట్లాగో; ఏవం(హి)=అట్లాగే; ఇహ్క సర్వభావానాం, స్థాయీభావః, 
మహాన్ =భ్లిక్కడ, సర్వభావాలలో, స్థాయిభానం, గొప్పది. రససంజ్ఞ కానామ్, 
ఏషాం, లక్షణం(ఖలు), వూర్వం, అభిహితం=(రసనంజ్ఞ కల్క వీటి (ఇస్తాయి 

భావాల), లక్షణం ఇంతకుముందే వెవ్పబడినది (=రస లక్షణం చెప్పినప్పుడే, 
ఆయాస్టాయి భావాల లక్షణంకూడా చెప్పినట్లయింది); ఇదానీం, భావ సామాన్య 
లక్షణం, అభిధాస్యామః=ఇప్పుడు, (స్థాయిభావాలు కేవలం) భావాలుగా ఉన్నవుటి 

లక్షణం, చెబుతాను. 
| 

తాత్పర్యం : రసహీనమై ఏ అర్హం |ప్రవర్తించదు. అట్టి రసం విభాన-అను 
భావ-వ్యభిచా భావాల సంయోగంవల్ల నిష్పన్న మవుతుంది. 

(ప్రశ్న అందులకు దృష్టాంతం ఏమిటి? 

సమా ; వివిధములైన వ్యంజనాల (=రుచికరములై న ద్రవవదార్జాల), ఓష 
ధుల (=వసువు మొ ||), (ద్రన్యాల (=బెల్లం మొ!) సంయోగంవల్ల (లౌకిక) 
రసాలు నిష్పన్నములవుతున్న ట్లు, నానావిధములైన, భావాల సంయోగంవల్ల 
(అలౌకిక లేదా నాట్య) రసాలు నిష్పన్నములవుతున్నవి. అంటే గుడాదిద 
వ్యాల, వ్యంజనాల, ఓషధుల సంయోగంవల్ల షాడవాది (లేదా ఆరు) రసాలు, 
'సిద్దములవుతున్న'ట్లు వివిధములైన భావాలతో సంయోగం పొందిన స్టాయిభావాలు 
రనత్వం పొందుతున్నని (లేదా రసాలను ప్రతిపాదిస్తున్నవి). 

[ 

(ప్రశ్న 2 కావ్యార్దాలను ఆశ్రయించుకొని ఉన్న, విభావ-అనుభాన న్యంజిత 

ములైన, సామాన్యగుణయోగం పొందిన 49 భావాలనల్ల రసాలు నిష్పన్నము 
లవుతాయని ఇంతకుముందు _ చెప్పబడినదికదా? మరి, స్థాయిభావాలు మాత్రమే 
రసత్వాన్ని పొందుతాయని చెవ్పటం ఎట్టా పొనగుతుంది? 

నమా :' పురుషులందరు ' సమాన. లక్షణాలు, ఒకే విధంగా ఇంగ-ప్రత్యంగ 
శరీరనిర్మాణం కలిగి ఉండినప్పటికీ అందులో కొందరు మాత్రమే కుల-శీల-విధ్యా- 
శిల్చ-కర్మ-విచక్షణత్వాలవల్ల రాజత్వం పొందుతున్నారు; ఇంక, అల్పబుద్దులయిన 
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ఇతరులు వారికి అనుచరులు అవుతున్నారు. అట్లాగే ఏకోన సంచాశత్ (=49) 

భావాలు సమానధర్మాలు కలవి అయినప్పటికీ, అందులో రత్యాదిస్తాయి భావాలే 
ప్రాధాన్యం వహిస్తున్నది; తక్కిన భావాలు వానిని ఆ(శయించుకొని ఉంటాయి. 

అంక బహ్వాశయత్వం (=చాలా భావాలకు ఆ(శ్రయాలు కావటం) నల్ల 

స్తాయిభావాలు సొ  (మిభూతములవుతున్నబి. అంగభూతులై న పురుషులు కాటుల 

ఆశ్రయించుకొని ఉన్నట్లు, అంగభూతములెన ఇతరభావాలు ' స్లాయిభావాలను 

ఆ(శయించుకొని ఉంటాయి. కాగా, స్థాయిభావాలు రసత్వాన్ని పొందుతున్న వి. 

ఇంక, వ్యభిచారిభావాలు వరిజనభూతములె ఉంటాయి. 

ప్రశ్న : ఇందులకు దృష్టాంతం ఏమిటి? 

సమా : బహుజనవరివారంతో ఉన్నపుడే “'నరేందీ నామం కలుగుతుంది 
కాని మహావురుషుడై నంతమాత్రాన ఆ పేరు ఎవనికినిరాదు. కావున విభావ- 
అనుభావ-వ్యభిచారి భావాలతో సంయోగం పొందిన స్థాయిభావానిశే “రసంి 

అనే పేరు లభిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో ఒక శ్లోకం “ఉంది : 

నరులలో నృపతి, శిష్యులలో గురువు ఎట్టా మహనీయులో సర్వభావాలలో 
స్తాయిభావం అట్లా మహనీయం. 

రససంజ్ఞ పొందే స్తాయిభావాల (అంటే రసాల) లక్షణాలను ఇదివరకే (6వ 
అధ్యాయంలో) చెప్పాను. ఇవ్పుడింక్క స్థాయిభానాలయొక్క సామాన్యలక్షణాలను 
వివరిపాను, 

టీక : 1. రసనిష్పత్తిని గూర్చి భరతముని మూడు విధాలుగా చెప్పినాడు: 
1) విభావ-అనుభావ-న్యభిచారి భావాలయొక్క సంయోగం వల్ల రసం 

నిష్పన్నమవుతుంది (6 న అధ్యా). 
2) గుడాది ద్రవ్యాదుల నంయోగంనలన షాడవాది రసాలు ఉత్పన్న మైన్లే, 

నానాభావోపగతముళైైన స్టాయిభావాలు రసత్వం పొందుతున్నవి (6 వ అధ్యా). 
3) ఏకోనవంచాథత్ (49) భావాలయొక్క సామాన్య గుణయోగంవల్ల . 

రసాలు నిష్పన్నములవుతాయి (7 వ అధ్యా). 
4) నరులలో నృవతి, శిష్యులలో గురువు మహనీయులైనట్లే, భావాలలో 

మహనీయ మైన స్థాయిభావం రవత్వం పొందుతున్నది (7. వ అధ్యా). 
స్థూలంగా చూస్తే, వై ముదటి మూడు వాక్యాలు ఏకార్థబోధకాలుగా 

కన్సట్టవు. అందుచేత, మహర్షులు మరలమరల ప్రశ్నించటం, భరతముని సమా 
ధానం చెవ్నటం జరిగింది. ఈ మూడింటిలో మొదటిది భరతముని పోక్స మైన 



260 ' సాత్తి (కాధినయం 

సు|ప్రసిద్దరససూ|త్రం; ఇందులో స్థాయిభావ వ్రసక్తి లేదు. మూడవ వాక్యంలో 

చెప్పబడిన 49 భావాలలో స్తాయిభావాలు కూడా ఉన్నాయి. రండవ వాక్యంలో 

స్తాయిభావాలే రసత్వం పొందుతున్నవని స్పష్ట్రంచేయబడింది. అందుకు దృష్టాం 

తంగా ఇవ్వబడిన ప్రావిన శ్లోకం నాలుగవది. సుప్రసిద్ద రససూత్రాన్ని 

“రసానుభూతి” చర్చలో వివరిస్తాను. ఇంక ఇచ్చట ప్రధాన అంశం “స్పాయిభావం 

రసంగా పరిణమిస్తుంది; లేదా రసోద్భవ హేతువు అవుతుంది” అనే విషయం. 49 

భావాలలోను, ఎనిమిది స్థాయిభావాలు; ఇవే రసోదృవసాధనాలు. స్థాయిభావాన్ని 

భరతముని ఇట్లా వివరించినాడు: 

యో౭ర్లో హృదయ సంవాదీ తస్య భావో రసోద్భవః | 

శరీరం వ్యావ్యతే తేన శుష్కం కావ్య మివాగ్నినా || 

-(నా.శా.V1-7) 

- ఏ అర్హం సహృదయహృదయసంవాది అవుతుందో, తదర్హభావనయే రసో 

దృవ హేతువు అవుతుంది. శుష్క మైన కాష్టనుందు అగ్నివలెనే, హృదయసంవాది 

అయిన అ అర్హం (=స్థాయిభావం) శరీరమంతటా వ్యాపిస్తుంది. 

2. ధనంజయుడు స్టాయిభావాన్ని క్రిందవిధంగా నిర్వచించినాడు: 

విరుదె రవిరుద్దె ర్యా భావై ర్విచ్చిద్యతే న యః! 

ఆత్మభానం నయత్యన్యాన్ స స్థాయీ ళవణాకరా || 

: -(ద.రూ.1V౪-34) 

- ఏ భావం - విరుడ్దాలు (=విజాతీయాలు) . అయిన భావాలచేతకాని, 

అవిరుద్దాలు (=సజాతీయాలు లేదా పోషకాలు) అయిన భావాలచేతకాన్ని విచ్చేదం 

=తిరస్కృతి) . పొందదో, లవణాకరంవలె (=ఏవిధంగా ఉప్పు సముద్రం తనలో 

కలిసిన నదులన్నిటికి తన గుణాన్నే కలిగిస్తుందో ఆవిధంగా తక్కిన భావా 

లన్నింటికీ స్వేయభానం (=తన గుణం) అపాదిమ్తుందో - అది స్తాయిభానం. 

ధనంజయుని పై నిర్వచనాన్నే అర్వాచినులందరూ ఇనుసరించినారు; అయితే 

ధనంజయుడు లవణాకరాన్ని ఉపమానంగా చెప్పగా, సింగభూపాలాదులు 

క్రీరసముధ్రాన్ని ఉపమానంగా చెప్పినారు (సారాంశం నూత్రం ఒక్క కు). 
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3. “రసలక్షణాలను ఇదివరకే చెప్పాను; ఇప్పుడు భావసామాన్య లక్షణాలను 

వివరిస్తాను” అని చెప్పినాడుకదా భరతముని 7 వ అధ్యాయంలో. దీనిపై 
“వ్యక్తి వివేకంిలో మహిమభట్టు ఇట్లా వ్యాఖ్యానించినాడు: 

స్థాయిభావానుకరణములే రనములు, అవియే వ్రధానములు. వాని రెండిం 
టికిని 'బీంబ-వ్రతిబింబ భావముండుటచే రసస్వరూవమును వర్షించినచో స్తాయి 
భావరూపమును వర్షించినస్తే అవుతుంది. రసలక్షణం 6 వ “అధ్యాయంమందే 
వర్తితమైనది. దానివలన స్టాయిభావలక్షణం గతార్హమే అవుతున్నది. అందుచే 
స్తాయిభావాలను ప్రత్యేకంగా వివరించవలసిన అవసరం లేకపోయినది. కావున 

వ్యభిచారిభావాలుగా ఉండే స్థాయిభావాలకే 7 వ అధ్యాయమందు లక్షణం 

చెప్పబడినది. 

స్టాయిత్వం లేదా స్రిరంగా ఉండటం అనే ధర్మం స్తాయిభావములందే 

ఉంటుంది. అట్లు వ్యభిచారిత్యమనే ధర్మం వ్యభిచారి భావము లందును, 

సాత్తి(కత (మనెడి ధర్మం సాత్త్విక భావములందును మాత్రమే ఉంటుంది. 

కొని వీనిలో స్తాయిభానములకు మొత్రం స్తాయిత (మేకాక న్యభిచారిత (ంకాడ 

ఉన్నది. అందుచే అవి స్తాయిభానములును వ్యభిచారిభావములునుకూడా అవు 
తున్నని, కావుననే స్టాయిభావములగు హాసము శృంగారమునకును, శోకము 

వివలంభమునకును వ్యభిచారి భావములుగ మారినవి. వ్యభిచారి-నాత్తి (క 

భావములు మాత్రమెన్నడును ఇట్లా మారవు (వివరములకు శృిభాగవతుల 
కుటుంబరాయశళా స్త్రిగారి వ్యక్తి వి వేకానువాదమును చూడవలె - ఆంధ్రసాహిత్య 

పరిషత్పత్రిక. 

సారాంశ మేమనగా రత్వ్యాద్యష్ష భావాలకు స్టాయిత్వమేకాక వ్యభిచారిత్వం 

కూడా కలదు. నిర్వేదాదివ్యభిచారిభావాలకు వ్యభిచారిత 0 మేకాొని స్టాయిత్వ్యం 
ఉండదు; సాత్త్వికభావాలకు ఇట్లు. కావున, రసోద్భవ హేతువులెన స్తాయిభావాల 
స్వరూపం రసాల స్వరూపంతో సమానమనీ, 7 న అధ్యాయంలోని వివరణ 
స్తాయిభావాలు వ్యభిచారిభావాలె నప్పటి స్ట్తికి చెందినదని స్పష్టం, 

4. శృంగారప్రకాశంలో భోజుడు - గర్వం, స్నేహం, ధృతి, మతి-అనే 
నాలుగు స్థాయిభావాలను అధికంగా కల్పించి, ఇని క్రమంగా ఉద్దతరసం, పేయో 
రసం, శాంతరసం, ఉదాత్తరసం అనే నాలుగు రసాలకు (క్రమంగా . స్టాయిభావాలు 
అవుతాయని |వతిపాదించినాడు. కొని, సింగభూపాొలాదులు ఈ 'వతిపాదనను 
విమర్శించి, వీనికి స్థాయిభావత్వయోగ్యత లేదని నిర్ణయించినారు. 

f 
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ర్. భరతముని అష్షగసవాడి వటం సువ్రేనద్దం. అందుచేత ఆయన ఎని 

మిది రసాలకు ఎనిమిది స్తాయిభానా జాలనే నాం కాని తరువాతివారగు 

ఉదృటుడు మున్నగువారు 'శాంతము'న: 9 వ రసంగా ప్రతిపాదించి, దానికి 

“శమము” స్తాయిభావమన్నారు. నాట్యశాస్త్ర, వ్యాఖ్యాత యగు Wiis 

ఈశ వా అంగీకరించి, శాంతాన్ని ౪ వ రసంగా స్తాపించి, “తత్త (జ్ఞానం' 

లేదా “ఆత్మజ్ఞానం 'ను స్తాయి భావంగా పేర్కొన్నాడు. 

శమస్థాయిత్వాన్ని శారదాతనయుడు అంగీకరించలేదు - “శమంలో ఏ 

వ్యాపొరం “ఉండదు. సర్వవ్యాపారాలు అందులో విలీనమవుతాయి. అందు 

చేత శమంలో అనుభావాదికం ఉండదు. అనుభావరాహాత్యంవల్ల నాట్యంలో 

లభినయానికి అవకాశం ఉండదు. కావున శమం న్థాయిభావం కాజాలదు. స. 

(భా.వ్ర.1-285-6) కొందరు, వ్యభిచారిభావాలలో మొదటి దైన '“నిర్వేదమును 

శాంతరసస్తాయి భావంగా పేర్కాన్నారు. దినిని కూడా శారదాతనయాదులు 

త్రోసివుచ్చినారు. కాగా భరతముని పేర్కొన్నట్టుగొ, స్థాయిభావాలు ఎని 

మిడే. కాని, శారదాతనయుడు శాంతరనాన్ని (శ్రేష్షరసంగా 'అంగీకరించి దానిని 

వీవరించినాడు. అయితే అది “వికలాంగంి అన్నాడు. = అంటే అందులో 

అంగాలు-అనుభావాదికం-ఉండదు; దీనికి ఉవకరించే సంచారిభావాలు కూడా 

ఉండవు (భా.ప్ర. ౪1-44-58). 
6. స్తాయిభావాలు రసరూపం పొందే విధానాన్ని సింగభూపాలుడు ఇట్టా 

వర్షించినాడు (ర,సు.11-161-62) : 

= నటనమందు (=నృత్య-నాట్యాలలో) అభినయాలద్వారా సాక్షాత్కారం 

పొందినట్లు చేయబడిన ' స్థాయిభావాల్కు తమతమ విభావ-అనుభావ-వ్యభిచారి 

భావ-సాతి త్రి కభావాలచేత, హొ $దురూవతనుపొంది, పామౌజికుల మనస్సులలో 

ధసాలుగా వరిణమిస్తున్నవి. 

కావున రనం ననన్వుచేతనే అనుభావ్యమవుతుంది; అంతేకాదు, అది 

భొవజ్ఞు ల (=నుమనస్ము_ల=నహృదయుల) చేతనే అనుభావ్యమవుతుంది. 

1. రతి 
మూలం... "తత రతిర్నాను మోదాత్మికా. బుతు-మౌాలొ నులేవనాభరణ- 

భోజన- వఠభననానుభివ నా|షాతికూాల్యాడిభిః 

.విభావైః సముతృద్యతే. తా మభినయేత్ 

పి తవధన నుధ్గురకథన త్రూక్షేవ కటాక్షాదిధిః. అముభావై ః. 
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అత్రశ్లోకః- 

ఇష్టార్హ విషయ టప్రాప్త్యా రతి రిత్యుపజాయతే | 

సౌమ్యుత్వా దభినేయా సొ వాజ్మాధుర్యాంగ చెష్టితె || 

-(నా.శా./711-9) 

అర్థం : (తత్ర) రతిఃనామ, వ్రమోదాత్మికా=రతి అనేది వమోదాత్మక 
మెనది; బుతు మాల్యాఅనులేవన ఆభరణ, భోజన, వరభవనాఅనుభవనా- 
అపాతికూల ,౮-ఆదిభిక, వభ్యావై కి బముత్సుద గ తే ( భనంతొది } బుుతువులు, 

వ్రువృ మాలలు, మెవ్లూతలు, ఆభరణాలు, ఇట్లే మైన భోజనం, మంబ ఇల్లు 

లభించటం (వతికూలత లేకపోవటం - మున్నగు విభావాలవల్ల (రతి) జని 
స్తుంది; స్మేతవదన, మధురకథన, (భూక్షేన, కటాక్ష-ఆదిభిక5 అనుభా వెళ 
తామ్ అభినయేత్ =మందహోనవదనం, మధురములగు మాటలు, కనుబొమల 
కదలికలు, కటాక్షాలు మున్నగు, అనుభావాలతో, దీనిని, అభినయిం చాలి. 

తాత్పర్యం : “రతి” అనే స్తాయిభావం (వ మోదాత్మ కమైనది. 

విభావాలు: వనంతాది బుతువులు వువమాలలు, మైవూతలు, అభర 
తాలు మంచిభోజనం, సుందరభిననం, [నతికూలత లేకపోవటం మున్నగు 
నవి. 

అనుభావాలు : మందనోసవదనం, తీయనిమాటలు, కనుబొమల కదలి 
కలు కడకంటి చూవులు మున్నగునవి. 

అర్థం వ అత్ర శ్లోకః =ఈ .నందర్భంల్కో ఒక శ్లోకం (ఉంది): 
ఇష్టార్హ (పాపా రతిః (ఇతి), ఉపజాయ తే= ఇష్టార్హనిన యలాభంవల్ల, రతి 
(అనేది), జనిన్తుంది? స్కా వాక్, -మాధుర్య, అంగచేష్టీ తై సౌమ్యతా (ల్ న్ 
అభినేయా=అది (=ఆ రతి) తీయనిమాటలలో, మధురమ్ములైన చేష్ట తాలతో, 
సౌమ్యంగా, అభినయింవబడాలి, 

. తాత్పర్యం : “రతి యొక్క నిర్హచనాదులను, బలనర్చే ప్రాచీన శ్లోకం 
ఒకటీ ఉంది : ఇష్థార్తవిష యం లభించటంవల్ర రతి జనిస్తుంది. అట్లా జనించిన 
రతిని తీయనిమాటలతో, ఆకర్షణీయమ్ము లెన అంగచేష్టి తాలతో, సొమ్యంగౌ, 
[వ్రకటించాలి. 
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టీక : నొట్యశాస్త్రంలో రనాధ్యాయ మైన 6 న్యధాగయంలో వలెనే, 

భావాధ్యాయ మైన 7 వ అధ్యాయంలో కూడా సాధారణంగా నిర్వచనాలన్నీ 

గద్యలోనే ఉన్నవి. గద్యలోచేయబడిన నిర్వచనాలకు - విభాన - అనుభావాదు 

లకు ఉపబలకంగా వూర్వ([గ్రంథాదుల నుంచి లేదా ఆనువంశ్యములై న శోకాలు, 

ఆర్యలు, ఉదాహరింఫబడినవి. కావున, వీనిని చర్వితచర్వణాలుగా భావింప రాదు. 

ఈ నిర్వచనాదులలో “విభావాలవల్ల జనిస్తుంది” అన్నపుడు వానిని ఆ 

'స్తాయిభావానికి విభావాలుగానూ, “1, . అభినయించాలి” 'అన్నపుడు వాటిని 

అనుభావాలుగాను గ్రహించాలి. అంటే అభావం జనించటానికి 'హీతువులను 

(:=విభావాలను), దానిని |వ్రకటించే విధానాన్ని (=అనుభావాలను) విశదం 

చేయడ మైనదన్నమాట. 

సింగభూపాలుడు రతియొక్క స (రూప స (భావాలను సోదాహరణంగా నిరూ 

పించినాడు (ర.ను.భా.11-106-121). 

మూలం ఏ యూనో రన్యోన్య విషయా స్థాయీసిచ్భారతి ర్భవేత్ | 

నిస ర్లేణాభియోగేన సంసర్లేణాభిమానతః || 

ఉపమాధ్యాత్మ విషయ రేషాస్యాత్; తత్రవి (క్రియాః | 

కటాక్ష భూక్షేవ ప్రియవాగాదయో మతాః || 
-(ర.సు.11.105-106) 

అర్హం ; యూనో, అన్యోన్య విషయా, ఇచ్చా, రతిస్తాయిని, భవేత్ 

=యువతీ- యునకులమధ్య, వరస్పరం మొలకెత్తిన కోరిక, “రతి (అనే) 

స్తాయి భావం” అవుతుంది. 

నినర్లేణ, అభియోగేన సంసర్గేణ, , అభిమానత్క ఉనమ-అధ్యాత్మ 

నిషయైః వీషా స్వాత్ =న్వభావం, తదేకవరత్తం, నవావానం్క అభిమానం, 

ఉవమ అధ్యాత్మం, వివయాలు-వీటివల్ల్ర, ఇది (= ఈరతి) కలుగుతుంది. 

. కటాక్ష-భూక్షేవాప్రయవాక్ -ఆదయః, తత విక్రియా మతాః =కటాక్షం, 
(భూశ్తేవం, ప్రీయవాక్కు మున్నగునవి, అందలి, విక్రియలు (= అనుభావాలు 

=చేస్టలు }. ల 

తాత్సర్యం : యువతీ యువకులమధ్య వరస్సరం మొలకెత్తిన కోరిక “రతి 

అవుతుంది. ఈ రతి - స్వాభావికంగా, అభియోగంతో, నంనర్గంవల్ర, అభి. 

మానంవళ్ల, ' ఉవమవ్వ అధ్యాత్మ క ( =సొ (త్మ (పామాణ్యంనల్ల J ఆయా 

విషయాలవల్ల (=శబ్ద-న్సర్భ-రూవ-రస-గంధాదుల వల్ల) - కలుగుతుంది, 
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(కీగంటిచూవులు, కనుబొమల విరువులు, (పీయాలాపొలు మున్నగునవి ఇందలి 
వికీయలు (=చేష్టలు). 

టీక : “సంభోగ విషయకమైన ఇచ్చా విశేషం రతి” (వ్ర.రు.య). 
మనోనుకూలమైన అర్హంబున మనస్సు ఆసక్తి చెందటం రతి (సాొ.ద.). 

ఇంచుమించుగా అందరి నిర్వచనాల సారం ఒక్కటే. అయితే సింగభూ 
పొలుడుు రతి జనించటానికి చెప్పన కారణాలు' గమనింపదగినవి : 

రతి - సవాజంగా జనించవచ్చు; తదేకంగా తలంచుకొనటం లేదా సంనర్గం 

(=కులీనత అందం మొ || ఉండటం)నల్ల జనించవచ్చు; అభిమానంవల్ల 
జనించవచ్చు; పోలికవల్ల జనించవచ్చు; స్వాత్మప్రామాణ్యంవల్ల జనించవచ్చు; 

లేదా శబ్ద-స్పర్మాదులవల్ల జనించవచ్చు. ఇట్లా జనించిన రతికి భరతముని 
యా 5 0 

చెప్పిన బుతుమాల్యాదులు దోహదకారులవుతాయి. 

నిసర్గరతిమున్నగునానికి సింగభూపాలుడు ఉదాహరణ లిచ్చినాడు : అందుకొన్ని - 

ఉదా ; నిసర్గరతి 

| అలం “వివాదేన యథా (శ్రుతం త్వయా 

తథావిధ స్తావదశేష మస్తు సః | 
ను మూత్ర భావి కరసం మన! పరం 

న కామవృత్తి ర్వచనీయ మీక్షతే | (కు.సం.V-82) 

[ఓ బ్రహ్మచారీ!) నీతో వివాదం ఎందులకు? ఆ శివుడు నీవు వినిన ట్లు 
ఉండుగాక! లేదా ఇంతకంటె ఎక్కువగా ఉండిన ఉండుగాక! నానునస్సు 
స్ప్రరంగో అతనియందే లగ్న మైనది. నా ఇష్టం = ఇతరులు చెప్పేదానిపై ఆధార 

పడలేదు. (బ్రహ్మచారి రూపంతో వచ్చిన శివునితో పార్వతీదేవి అనినమాటలివి; 
ఇది జన్మాంతర వాసనారూపమైన నిసర్గరతి). 

సంనర్గరతి : 

ప్రియా - తు సీతా eae దారా? పితృకృతా ఇతి | 

. గుణా దూవగుణాచ్చాప ప్రీతి ర్య్బూయో౬ఒభ్యవర్హత | 

-(రామా.బాల. 77-29) 

బం తండి అంగీకరించిన సంబంధం కొవటంచేత సీత, రామునకు (ప్రేమ 

పాత్రమైనది. | 
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ఆమెయొక్క సద్గుణాలచేతను, లోకోత్తర సౌందర్యంచేతను అతని (ప్రేమ 
ఇంకను వృద్ది చెందింది. 

(తండ్రి మీది గోరవంతో రామునకు సీతమీద ప్రీతి కలిగినది, ఆమె 
గుణాదులవల్ల అది మరింత. వృద్దిపొందింది). 

wis sh 

_ అసంశయం శ్ష(త్రపరిగ్రహక్షమా 

యదార్య మస్యా మభిలాషి మేమనః | 

నతాం హి సందేహవదేషు వస్తుషు 
- ప్రమాణ మంతఃకరణ ప్రవృత్తయః || 

-(అభి.శా.1-17) 

_ (దుష్యంతుడు శకుంతలను గూర్చి) సంశయంలేదు. వవిత్రమైన 
నా మనస్సు ఈమెను కోరినది కావున, ఈమె క్షత్రయుడనైన నాచేత 
పరిగ్రహింవదగినదే. సజ్జనులకు సందేహం కలిగినవుడు, దానిని తీర్చుటకు 
[ప్రమాణం వారి మనోవృత్తియే. 

శబ్దరతి : 'ీ,/కృష్ణుని వేణుగానం విన్న గోపికలకు రతికలగటం. 

గందర్తి * వరాశరముని వర(ప్రభావంవల్ల నాం మచబ్చిన సత్యవతి వై 

శంతనునకు _ రతి జనించటం. 

రళి-అవస్ట్రలు 

టీక ; ఫలవృక్షం, అంకురాది ఆరు ఆవస్రలను పొందుతున్న ట్లు రతి, 

ప్రమాది అరు అవస్టలను పొంది, భోగార ర్హమవుతుందని శారదాతనయ - 
సింగభూపొలాదులు పేర్కొన్నారు. 

మూలం :. అంకుర పల్లవ కలికా వ్రమాన ధల భోగభా గీయం (క్రమశః | 

భా మొనః we స్నేహో రాగో౭_నురాగ ఇత్యుక్తః || 
-(ర.ను.11-108) 

అర్దం ౩ అంకుర వల్లవ, కలిక్కా (నూను ఫల, భోగభాక్ = (ఫలవ్ఫుక్ష 
మునకు నంబంధించి) . మొల కెత్తటం, చిగురు తొడగటం, మొగ్గతొడగటం, 
వూలవూయటం, వలవంతంకావటం, భోగభాజనం (= =తినటానికి తగినది } 
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కొవటం (-అనే ఆరు దశలు ఉన్న [2 J; ఇయం, (క్రమళం, (వేమా, మొన, 

(టబ్రణయు ' న్నేవా, రౌగం్క అనురాగం ఇతి ఉక్తః =( రతికి నంభంధించి) 

ఇది (=దీనికి)) (క్రమంగ్కా (వేమ్క మానం, ప్రణయం, స్నేవాం రాగం, 
అనురాగం - (అనే ఆరు దశలు ఉన్నట్లు) చెవ్పబడినది. 

తాత్సర్యం : ఈ రొత్కి క్రమంగా - అంకురం, బేల్హవనర, కలిక్కు (నూనం, 
ఫలం, భోగం అనే ఆరు అవన్హలతో వరునగా (వేమ మానం, వ్రణయం, 
న్నేవాం, రాగం, అనురాగం అనే "రూపొలను , పొందుతున్నది. 

టీక : రతి, (వేమచేత అంకురితమవుతుంది; మానమున పల్లవితమవు 
తుంది; ప్రజయమున మొగ్గతొడుగుతుంది; స్నేహమున కుసుమితమవుతుంది 
(=వికసిస్తుంది); రాగమున ' ఫలయుక్త మవుతుంది; ఇంక అనురాగమున అనుభూత 
మవుతుంది (=అనుభవింవబడుతుంది).. 

కొందరు కలిక-భోగ అవస్థలను విడిచి నాలుగు అవస్లలే చెప్పినారు; కొని, 
ఆరు అవస్తలు సుప్రసిద్ద మైనవి. కొందరు “ప్రీతిని రతిభేదంగా చెప్పి నారు; 
కాని అది సరిగాదు, సంవ్రయోగవిషయం కానట్టి ఈ ప్రీతి హర్షమందే అంత 
ర్ఫూతమవుతుంది (ర.సు.[11-120-21). 

భోజుడు సంప్రయోగం (=భావముల కలయిక) వల్ల కూడా రతి కలుగు , 
తుందన్నాడు.కాని ఇది. శబ్దాది రతులందే అంతర్భవిస్తుంది (ర.ను.11-107). 

ఇప్పుడు (పేమాదులు వివరింవబడుతున్న ని. ॥ 

(ఏ) (వేమ: 
మూలం : స (వేమా భేదరహితం యూనోర్యద్భాన బంధనవమ్ । 

-(ర.సు.11-109) 

' అర్ధం యూనోజ భేదరహితం, యత్ భావబధధనం, సః, (చేీమా౭యువతీ 
యువకులయొక్క (=మధ్య), భేదరహితమైన ఏభావ బంధం (ఏర్పడిందో), 
అది, (పేమ (అనబడుతుంది). 

తాత్పర్యం : యువతీయువకులనుధ్య, భేదరహితమై ఏ భావబంధం (=హృద 
యాకర్షణ) ఉంటుందో, అది (పేమ అనబడుతుంది. 

ఉదా : ఏకైక వుత్ర (వేమ భేదకారణమైనవ్పటికీ, సుదక్షిణా-దిలీవుల 
మధ్య వరన్పరంగల (ప్రేమ తగ్గక్క వృద్ది ఫొందుతూనే ఉన్నది (ర.వం.31-24) 

న్న ' 

| 
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అమరు కాన్యమందలి “చిరవిరహిణోరుత్కంఠా . . . "”, అనే 39వ 

శోకం కూడా ఉదాహరణమే. 

టీక : శారదాతనయుడు (ప్రేమను ఇట్లా వివరించినాడు : (పేమపదమున 

(ప్రఇామ అనే మూడు వర్గాలు ఉన్నవి. ఇ వర్షమునకు మదనుడు అని 

అర్హం. (వ్ర కర్షంగా మదనుడు ఇమిడి ఉండటం (పేమ; యువతీ యువకుల * 

పరస్సర రతి _పేమాధిష్టానం; (పేమకల యువతీ యువకులకు “ఇది, అది” అనే 

సంకల్పమేఉండదు. ఇట్టి రీతిని “భావబంధంి' అని మనీషులంటారు. ఒకరి 

స్వాతంత్ర్యం వేరొకరికి అభీష్టంగా ఉంటుంది; మనోరధనిరోధం ఉండదు. కాని, 

వారిలో ఒకరు గతిస్తే, ఈ (వేమకూడా గతిస్తుంది (భా.ప్ర.[V-18-22).... 

౧) భమూానం : 

మూలం : యత్తు (పేమానుబంధేన స్వాతం త్యా దృదయంగమమ్ || 

బధ్నాతి భావకౌటిల్యం సోఒయం మాన ఇతీర్యతే 

-(ర.సు.[-109-110) 

అర్హం : యత్ (తు), (పేమానుబంధేన, స్వాతంత్రాత్ =వది 
(=ఎచ్చటు/ (వేమానుబంధంచేత్క సా(తంతృంచేత; ఖాదయంగమం, భావ 

కౌటిల్యం, బధ్నాతింపృాధయాకర్ల కమైన, భావకౌటీల్యం (= తెచ్చి వెట్టుకొన్న 
కోవం (వకటితమవుతుందో,; సృ యూన బతి, ఈర్చతే అది మానం, 

అన్మి చెప్పబడుతున్నది. 

తాత్పర్యం: (వేదుబంధంవర్డు, లేదా సా(తంత్రంచల్ల వ్రదయాకర్షకమైన 
భానకౌటిల్యం చూవటుం చూనంి” అవుతుంది. 

ఉదా : ముంచ కోన మనిమిత్తకోవనే 
| నంధ్యయా (వణమితో౭_స్మీ నాన (యా | 

కిం నవేత్తి నవాధర్మ చారిణం 
చక్రవాక నమవృత్తి మాత్మనః 1! (కు.నం. ౪11-51) 

- (వరమేశ (రుడు పొర్వతీ దేవితో) కారణంలేకనే కోపంచే ఓ ' చెలీ! 
' నంధ్యవలన నమన్మ్కరింవబడివానుు; వేరు వనిత చేతకాదు. నీవిభుడు చక్ర 
వాకముతో నరి అయిన అవస్టను పొందిఉండటం చూడకున్నా వేమి? 



స్తాయిభావాలు 269 

టీక : ఖండితనాయికా విషయంలో మాన వస్తావన వచ్చింది. అచ్చటి 
మానం, (పియావరాధంవల్ల జనించినది. ఇచ్చట అవరాథంలేదు. ఇది 
తెచ్చివెట్టుకొన్న మానం మాత్రమే. శారదాతనయుడు “మానముిను ఇట్లా 
ఏవరించినాడు : 

మనోరభనిరోధమునకు “మానిమని అర్హం. మా=వలదు; న=వద్దు అని 
రెండుసార్లు మనోరథమునకు, రోధము=అడ్డు కరిగించటం ఉంటుంది కాబట్టి 
మానం అని వ్యవహారం. (స్త్రీవురుషులకు మానం రెండు విధాలు. - ఈర్త్యా 
మానం, ప్రణయమానం. వ్రణయమానం ప్రియునిచేత మానితం, అంళు ఇష్టంగా 
సంభావితం అవుతుంది. ఈర్వ్యామానం వురుషులకు వర్షించటం ఉచితంకొదడు, 

(భా.వ.1V-23-26). 

(1) (బణయం : 

మూలం : బాహ్యాంతరోపచారె ః యత్ (పేమమొనోపకల్పితై : [| 

. బధ్నాతి భావ విస్రంభం సోఒయం ప్రణయ ఉచ్యతే | 
-(ర.సు.11-110-111) 

అర్థం ': మానాఉవకల్సితై శ బాహ్యూఆంతర-ఉవచ్చారైః =చూనంచేత 
కల్పితమైన, బావా ఉవచారాలచేత ఆంతర ఉవచారాలచేత; యత్, భావ 
విన్రంభం, బధ్నాత్కీ అయం, న్య (వణయః, ' ఉచ్వతే =వీది, భొవవి(నంభం 
(=విశా(సం) కలిగిన్తుందో ఆ, ఇది, (భణయం bal బెప్పబడుతున్న ది. 

తాత్పర్యం వ; మానంచేత' కలితమైన బావ్యా-ఉవచారాలు వే రేవిధంగా 
కన్సట్టునా ఆంతర- ఉవచారాల నాన్ని వాత కం బూవటుం ప్రణయం SI) 
తుంది. స 

ఉదా : కాంచ్యాగాఢతరావ బద్దవననప్రాంతా కిముర్తం వునః 
మృగాక్షి న్వ్వవతీతి తత్పరిజనం స్పెరం (యే వృచ్చతి | 
మాతస్సువ్తీ మనీవా లుంవతి మమేత్యారోవీత [కోధయా 
వర్యన్య న్వవనచ్చలేన శయనే దత్తోఒవకాశన్తయా | . 

| | -(అమరుకావ్వం-20) 

- “మీచెలి మొలనూలితో చీరనుగట్టిగా బిగించి ఏల నిదిన్తున్నది?” " 
అని నాయకుడు (పీయురాలి వరిజనాన్ని (నళ్ళించగ్యా విని నాయిక “ఇచ్చ! 
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నో 

టను అయినా న్మిదపోనీయ రేమమ్మా 7” అంటూ నిదురముత్తు నెవంతో ఒక 

(వేక్క_కు ఒత్తిగిలివరుండి, శయనార్ధం ప్రీయునకు కొంతచోటు ఇచ్చింది. 

టీక : (ప్రేయసీ ప్రియుల (పేమ బాహ్య-అభ్యంతరోవచారవిశేషాలచేత ప్రక 
రమవుతుంది; కాని, మానప్రకర్ణవలన (ప్రేమాస్వాదం కషాయిత మవుతుంది. . 
ఇరువురకు సమానమైను ప్రణయమున్నప్పుడు మానప్రసాదనం సులభమవుతుంది. 
అభీస్టసంగమలాభానికై, ప్రియ, ఈర్ష్యవిడనాడి ప్రసన్న కాగలదు; ఇంక ప్రియుడు 

సంగమార్థి కావున వెంటనే ప్రియాప్రసాదనం చేయగలడు (భా.వ్ర.[V-26-30). 

(గ) 'న్నేవొం : 
మూలం : విస్రంభే పరమాం కాష్టా మారూడే దర్శనాదిభిః | 

యత్ర ద్రవ త్యంతరంగం స స్నేహ ఇతి కథ్యతే 

స (త్రేధా కథ్యతే ప్రాఢ-మధ్య-మందవిభేదతః || 

-(ర,సు.11-111-12) 

అర్థం : దర్భనాదిభిి విశ్త్రంభే వరమాంకాష్టాం, ఆరూఢే =దర్భనా 
దులచేత్క వ్మినంభం (='న్నేహాం=నమ్మ కం) వరాకాన్స చెంది; య్యత్ర అంత 

a దేనిచేత), అంతరంగం 
(=మనస్సు), కరుగుతుందోో అది, న్నేవాం, అణగి, బెష్సబడుతున్న ది, 

నం (దాఢ-మధ్య-నుంద, నిభేదత, (తేథా, కథ్యతే=అది ( = స్నేవాం }, 

(పౌఢం, మధ్యమం- మందం, అనే భేదాలచేత్వ మూడు విధాలు (అని), 
చెవ్పబడుతున్న ది. 

తాత్సర్యం : దర్భ్శన-న్వ ర్భాదులచేత వి(సంభం వరమావధిని పొందగా, 

మనన్సు (ద్రవించటం “న్నేవాం” అవుతుంది, ఇది (ప్రొఢ-మధ్య-మంద భేదాల 
చేత మూడువిధాలు. 

ఉదా ౫ .న్పర్భవలని న్నే వాం * అమరుకొవ (ంలోని హాండ్డాంల్రింగన వామరీ 
కాత... 7” అనే తిఠ్ వ శ్లోకం. 

న్నే వాభేదాలు : 

మూలం : వ్రవాసాదిభి రజ్ఞాత చిత్తవృత్తౌ ప్రియే జనే 
[ఇతర స్లేశకారి యః స ప్రొఢ స్నేహ ఉచ్యతే || 
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ఇతరానుభవాషేక్షాం సహతే యః స మధ్యమః | 
ద్య్వయో రేకత్ర మానాదౌ తమన్యత్ర కరోతి యః ॥| 
నైవోషేక్షాం న చాషేక్షాం స స్నేహో మంద ఉచ్యతే | 

-(ర.సు.11-113-115) 

అర్థం | ప్రవాసాదిభిః = వ్రవాసంమున్నగువాటినల్డ; పియే జనో, అజ్ఞాత 
చిత్తవత్తౌ=వ్రీయ, జనుల్క చిత్తవృత్తి తెలియకపోవటం చేత; య్య, ఇతర కేశ 
కొర్కీ న్కు ప్రొఢ 'స్తేవాం ఉచ్చతే=వీది, రెండవవారికి, క్లేశం కలిగిస్తుందో, 
అది, (ప్రొఢన్నేవాం (అని) చెవ్పబడుతున్న ది. 

యః, ఇతర-అనుభవ-అ వేక్షాం నవాత్కే న్కు మధ్యమః =వీద్కి ((నీయుని 
యొక్క) ఇతర (స్త్రీతోడి అనుభనా వేక్షన్సు నహిస్తుంద్భో అది, మధ్యమ 
(న్నేవాం) (అవుతుంది). | 

ద్వ్యయోః =ఇరువురిలో; వీకన్యమానాదౌ =ఒకరియొక్ళ్క_ మానాదులలో; 
తమ్క్ అన్యత్ర నైవ ఉవేక్షాం న(చ)-అషే్ష్షాం, కరోతి=ఇతరులయందు, 
ఉషేక్షనుకాని అవేక్షనుకాని, కలిగించదో: నం, మంద న్ననా ఉచ్వతే =అది, 
మంద 'న్నేవాం (అని), చెవ్పబడుతున్న ది. 

తాత్సర్యం : 1 } (బవానంమున్న గు వానివల్హ దూరదేశంలో ఉన్న (యుని 
లేదా .వ్రయురాలి చిత్తవృత్తి తెలియకపోవటంచేత (గ్రీయురాలు లేదా (యుడు 
క్లేశవడితే అది “ప్రౌఢ న్నేవాం' అవుతుంది. 

2) ఏది (ప్రయునికిగల ఇతర స్త్రీ-అనుభవాచేక్షను నహిన్తుందో అది 
'నుధ్యమ న్నే వాం’. 

త్ర (వేయనీ ప్రీయులిరువురిలో ఒకరి యొక్ళ మానాదుల విషయంలో 
రెండవారికి ఉషేక్షకానీ, అవేక్షకానీ ఉండదో అది 'మంద స్తే వాం' అవుతుంది. 

ఉదా 7 (ప్రౌఢ న్నేవాం " మేథుదూతంల్న 2 వ' నర్గలోని “వీతస్మాన్మాం 
కుశలిన . . .” అనే శ్లోకం, 

మందన్నేవాం : 
మన్యే ప్రీయావాతమనా న్తస్వాః వ్రణీపొతలంధభునం నేవామ్ । 
వీవం పొ వ్రణయవతీ సా శక్త ము వేక్షితుం కలితా | 

-(మా.అ,మి-111- ) 
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- మాలవికవట్లు అనురాగంకల నేను ఇరావతి నా నమస్కారాన్ని తిర 

న్కరించి పోవటాన్ని నాకు అనుకూలంగానే భావిస్తున్నాను; ఇందువల్ల ఇరా 

వతిని ఉచేక్షించటానికి వీలువడుతుంది (కోపించిన ఇరావతిమీద, రాజునకు 
అ వ్మేక్షకాన్సీ ఉ వేక్షకానీ లేదు). 

టీక : శారదా తనయుడు, తొలుత, సింగభూపాలాదులవలెనే స్నేహాన్ని, 

స్నేహభేదాలను వివరించినాడు (భా.ప్ర.[V-31-41)- 

మనన్సునకు కలిగే |ద్రవీభావం ఆర్హరిత; ఇది విషయములందలి మమ 

తాభిమానం. “ఇది నాది. ఇది నాకు” అనే మమత మె ఆ ఆర్హరిత. 

ఇది భయావసానాత్మకం, శంకావసానాత్మకం. శంకాభయాలుంశకే నుమత్య్వ 

ముదయింపదు. ఇట్టి ఈ మమత్వానికీ స్నేహమని వ్యవహారం. మనస్సునకు 

కలిగే. (ద్రవం రెండు విధాల ఉంటుంది. దర్శనంవల్ల కలిగే ద్రవం స్పర్శనంవల్ల 

' కలిగే [ద్రవం అని. వహ్ని సంస్సర్శంతో లక్క వలె (ద్రచించిటం, చంద్ర దర్శనంతో 

చంద్రకాంతమాణిక్యంవలె (దవించటం ఇందుకు నిదర్శనం. సర్వావస్టలలో 

మానసమయిన ఈ ఆర్హ్రంతయిక్క రిరిరత SO పైవిధంగా (గ్రాహ్యం. 

ఆ "స్నేహం రండు విధాలు : కృతిమ స్నేహం, ఆక్స[త్రిమ "స్నేహం; కృత్రిమ 

"స్నేహం సోపాధికం, అకృతిమస్నేహం నిరుపాధికం. ఉపాధినశిప్తే తజ్జన్యమైవది 

నశిస్తుంది. అకృత్రిమ మయిన న్వభావజన్యమైన స్నేహం యావద్ద్రవ్యభావిగా 

ఉంటుంది. ఆ ' ద్రవ్య్యమెంతవఅకుంటుందోఅది అంత వజకుఉంటుంది. 

కృతకస్నేహమందు ఆ యా విక్రియాన్వేషణరూస మయిన శంక ఉదయిస్తుంది. 

ఆకృత్రిమమయిన స్నేహంలో ఆయా విషయాల ప్రమాదంవల్ల భయం కలుగుతూ 

ఉంటుంది. 2 

ఆ స్నేహ మొకచో ఏకాశ్రయంగా ఉంటుంది. 'వేరొకటో ఉభయాశ్రయంగా 

ఉంటుంది, - తిర్యగాదుఖతో అది వీకాశ్రయం, మర్హ్యాదులలో అది ఉభయా 

(శయం, ఆయా స్టతములందు స్నేహారీతులు' ఆ|శయంవల్ల సంస్కారనిశేషంవల్ల 

. కలగటం" ఉన్నది. ఏకాశ్రయస్నేహం సంస్కారవిశేషంవల్ల కలగటం, ఉభయా 

శయ'స్నేహం హేతునిశేషంవల్ల కలగటం గ్రాహ్యం. ఇట్టా కృత్రిమొకృత్రిమ 

స్నేహస్వడూవం,. తదాశయం నిరూపితమయింది. 

ఆ "స్నేహం -ప్రొఢం మధ్యం మందం అని మూడు విధాలు, ప్రియుడు 

విదేశగతుడయినా, గతించినా, దుర్చలు డయినా ప్రతివేగి అయినా స్నేహం 

కలవారికి క్తేశకారిఅయ్యే స్నేహం ప్రొఢ స్నేహం. ఆయా వియోగజన్య మయిన 

] 
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దుఃఖం (ప్రతియోగివిధానమున అనుభవించిన పిమ్మట ఆ స్నేహం తగ్గిపోతే 
అది మధ్యస్నేహం. తత్సమయంలో వ్యననావత్తి మాత్రంగా ఉండే “స్నేహం 
మంద స్నేహమవుతుంది. 

వై వివరణ శృంగారవరంగానే ఉన్నది. ఇంక తరువాతి సర్వసామాన్య 

స్నేహమును గూర్చి క్రిందివిధంగా వివరించినాడు (భా, ప్ర.[V-41-46)- 

స్నేహం మూడు విధాలు : స్థిరం, గత్వరం నశ్వరం. ఉత్తమునందు స్థిరం; 
స్నేహం స్థిరంగా ఉంటుంది. మధ్యమునందు గత్వరం; గతి స్వభావమున 
ఉంటుంది. నీచునందు నశ్వరం; నాశస్వభావంలో ఉంటుంది, స్టీరాది స్నేహాలు 

ఉత్తమాదుల్లందు తత్తత్కార్యనశాన ఉంటాయి. 

ఉత్తమునందు స్నేహం వృద్దిపొందుతుంది; ఉపకారం అషేక్షించదు. ఉత్త 
ముడు తానొనరింఛిన ఉవకారాన్ని గుర్తింవడు. ఇట్టిది స్టిరస్నేహం. మధ్యమునందలి 
గత్వర స్నేహం బహూవకారవ్రభవం. ఇతరులు నానావిధములై న ఉపకారాలనుచేయగా 
మధ్యముడిట్టి స్నేహం కలవాడవుతాడు. ఇది గత్వరం; కొంతగా ఉవకారాల వల్ల వృద్ది 
పొందుతుంది. కాన గత్వరం. నీచు నందలి నశ్వరస్నేహం దోష[శవణ మాత్రాన 
సామనస్యం విడనాడి ప్రాతికూల్యమునందు ప్రవర్తిస్తుంది; అది నశ్వర స్నేహం. 
నీచాదులలో ఇది సామాన్యం; అస్థిరం. ఉత్తముని యందు స్టిరం. - ఈవిధంగానే 
వుత్రీకలత్రాదులలో షిత్రాదులలో వరిశిలించదగును. 

(౪) రాగం. 

మూలం ఏ దుఖమవ్యధికం చిత్తే సుఖత్యేనైన రజ్యతే || 
యేన స్నేహ వ్రకర్తీణ స రాగ ఇతి గీయతే | 
కునుంభ నీలీ మాంజివ్మ రాగభేదేన సః త్రిధా || 

'-(ధ.ను.11-115-116) 

అర్ధం : యేన న్నేవావ్రకర్లేణ, దుఖం, అధికం అనీ చిత్తే, నుఖతే (న- 
వివ, రజ్వుతే=వీ, 'న్నేవాంయొక్క ఆధిక్వంచేత, దుఃఖం, అధికంగాఉన్నవృటికీ, 
మనస్సులో నుఖరూనంగానే, భాసీస్తుంద్యో నం, రాగ్కు ఇతి. గీయతే=ాఅది 
(='న్నేవాం), రాగం, అని, చెప్పబడుతున్న ది. 

.  నజణాఅది (= రాగం న కునుంభా-నీలీ-మాంజిన రాగ భేదేన (తిధా=కుసుంభిం, 
నీలం (=నీల్సి, మాంజిష్టం అనే భేదాల చేత మూడువిధాలు. ' 
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తాత్పర్యం : 'స్నేవాంయొక్క ఆధిక్యంచేత, అధికమైన దుఖంకూడా. 

నుఖంగామారి రంజింవడేన్తే, అది రాగం” అవుతుంది. కునుంభానీలీ- 

మాంజిష్ట భేదాలచేత రాగం మువ్విభాలు. 

రౌగభేదాలు : 
మూలం వ కుసుంభరాగః స జ్లేయో య శ్చిత్తే. సజ్జతి క్షణాత్ | 

అతి ప్రకాశమానో౭_ప క్షణాదేవ వినశ్యతి | 
'నీలీరాగన్తు యః సక్తో నావైతి న చ దీవ్యతే। 
అచిరేతైవ సంసక్త శ్చిరాదపి న నశ్యతి || 
అతీవ శోభతే యో౬సా మాంజిష్టో రాగ ఉచ్యతే | 

వు -(ర.సు. 1-11-119) 

అర్థం ; య, చిత్తే క్షణాత్, నజ్జతి=ఏది(-వఏరాగం), మనస్సులో, క్షణ 
కాలంలోనే వొత్తు కొంటుందో; అతి (పకాశమానః అస్కీ క్షణాత్ వీవు విన 
శ్యతి= (అట్లా వాత్తుకొన్న రాగం) అధికంగా (వకాశించేధి అయినన్పటిక్కీ (ఎట్లా 
క్షణంలో పొత్తు కొన్న దో అట్లాగే) క్షణంలో నించిపోతుందో; న కుముంభ 

రాగ క్లేయజాఅది(=ఆరాగం ) కునుంభరాగం (అని), తెలియవలె. 

యు, నక్త జ==వీది(=వఏరాగం), మనన్సులో వాత్తుకొన్నవ్వటిక్సీ నాఅవెతి, 
న(చ) దీవ్యలే =మారిపోకుండా, (వకాశించకుండా అట్లాగే ఉంటుందో; నీలీ 
రాగం(తు) =(అది) “నీలీరాగం” అవుతుంది). 

యజ=వీది(=చీరాగం); అచిరేణ-వీవ .నంస్వక్రక చిరాత్-అప్క న 
నశ్యతి= వేగంగానే మనస్సులో వాత్తుకొన్న దై, ఎన్నటికీ నశించకుండా 
ఉంటుందో; అతీవ, శోభతే= (అంతేకాదు) ' అధికంగా, 'శోభినూ "ఉంటుందో, 
అన్మొ leer 1 రాగ జచ్యతే=జదె, 'మోంజిస్ట, భగం (తని) చెవ్పుబడు 

తున్నది. 

తాత్పర్యం. : వి శ్ర క్షణకాలంలోనే మనన్సులో హత్తుకొని, క్షణకాలంలోనే 
నశించేది ' “కునుంభరాగల* 

2) మనస్సులో వొత్తుకొన్నవృటేకీ అది నశించదు, Pres 
వంటిది నీలీరాగం. 

3) వేగంగా. మనస్సులో వాత్తుకొన్మి ఎవృటికీ నశించనిది, అధికంగా 
(వకాశించేది మాంజిష్ట రాగం, 



స్తాయిభావాలు 275 

టీక : బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులవారు, శబ్దరత్నాకరంలో, మంజిష్టా- ధా ద 
కుసుంభ- నీఠరీరాగాలను వూర్వరాగభేదాలుగా వివరించినారు : 

వూర్వరాగము : శ్రవణమువలనంగాని, దర్శనమువలనంగాని. వరస్పరము 

వృద్దిం బొందిన యనురాగముగల నాయికానాయకులకు అయోగమునందుC గలిగెడు 

దశావిశేషము. ఇది త్రివిధము- నీరీరాగము, కుసుంభరాగము, మంజిష్టారాగము. 

కుసుంభరాగము : బయటికి మాత్రము విశేషముగా6 గనంబడి. లోపల 

బొత్తిగా లేని అనురాగము. 

నీరీరాగము ; బయటికి విశేషముగా కనబడక లోపల నెన్నటికి వీడకుం 

డెడు గాఢానురాగము. 

మంజిషారాగము : బయటికి విశేషముగా కనబడుచు లోపలను ఎప్పటికి 
కీడకుండెడు' గాఢానురాగము. 

స్నేహమే గుణ-ద్రవ్య-దేశ-కాలాదివి శేషాలవల్ల హృదయమున రాజితమైతే, 

చిత్తమున _ దీపితమైతే రాగం అనేపేరు కలదవుతుంది. సుఖదుఃఖాత్మకంగా 
ఉన్న భోగ్యమును సుఖంగానే అభిమానిస్తే అది, రాగమని వ్యవహృతమవుతుంది. 
విషయరూపంగా నాయికా నాయకులను ఇదిరంజింవ జేస్తుంది కావున ఇది 

రాగమవుతుంది. 

రాగౌవమ్యమున రాగం మూడు విధాలు - నిరీరాగం, కుసుంభరొగం, 
మంజిష్టారాగం. నీలీరాగం-క్షాలిత మయిననుపోదు; అయినను శోభింపదు - ఇట్టిది 
నీలీరాగం. కుసుంభరాగం - కాలితమయినపోతుంది; త్వరగా పోతుంది; కంటి కది 
శోభగా కన్పిస్తుంది. మంజిష్టారాగం- అత్యంతం శోభాయమానంగా ఉంటుంది. 
క్షొాలితమయినాపోదు. వీనిలో 'మంజిష్టారాగం జ్యేవ్ఫం, నీఠీరాగం మధ్యమం, 
కునుంభరాగ మధమం, ఈ , నీల్యాడిరాగాల అకక ధతిరాగన నాలా 
గుర్తి న్య (భా. వ్ర.1V-46-52). 

ఉదా : సీలీరాగం * 

యదైవ వూర్వే జననే శరీరం 

సా దక్ష రోషాత్సుదతీ సేసర్ష | 
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.తదావ్రభృత్యేన విముక్తసంగః 
పతిః వశూనా మవరిగ్రహోఒభూత్ 1 -(కు.సం.1-53) 

- వూర్వజన్మమునందు సతీదేవి, దక్షుని మీది కోపంతో శరీరం విడిచి పెట్టి 
(=మరణించి) నది మొదలు శివుడు ఎట్టి ఆసక్తియులేనివాడై అవివాహితుడుగా 
ఉన్నాడు. 

మాంజివ్పరాగం : | 
అద్వెతం. సుఖదుఃఖయో రనుగతం సర్యాసవస్థాసు యత్ 

విశామో- హృదయస్య యత్ర జరసా యస్మి న్నహార్యో రసః | 
కాలేనావరణాత్యయాత్సరీణతే యత్ 'స్నేహ' సారే స్టితం 

భద్రం తన్య సుమానుషన్య కథమ ప్యేకం హి తత్రార్హ్యతే TE 

-(ఉ.రా.1-32) 

- సుఖ-దుఃఖాది భేద భావంలేనిది, అన్ని అవస్టలయందు వీడకుండేది, 
మనస్సునకు వి(శ్రాంతిస్తానమైనది, ముసలితనంలో కూడా నశింపని (ప్రేమ కలది, 
కాలాన్ని అనుసరించి ఆటంకంపోవటంవల్ల పరిణతనుయిన (ప్రమసారంతో ఉన్నది-- 
ఇట్టి నుమానుషభద్రమయిన దాంవత్యం ఒక్క ప్రార్హింపదగినది. 

(తన ఒడిలో ఆదమరచి నిద్రిస్తున్న సీతను చూస్తూ రాముడు చెప్పిన 
మాటలు). 

గ్గ అనురాగం : 
- రాగ నీవ స్వసం వేద్యదశాం ప్రాన్య |ప్రకాశితః || 119 
యావ దాగశ్రయవృత్తిశ్చే దనురాగ ఇతీరితః | 

-(ర.సు.11-119-20) 

అర్థం : రాగః వవ =ఆ రాగమే న్వనంవేధ్యదశాం ప్రావ్య (వకా 
శిత =న్సనం వేద్యదళన్తు (=నున్ఫష్టమయిన దశన్వు/పొంది (వకాశిన్తుందో; 
యావత్, ఆశ్రయవృత్తిః చేత్=ఆశ్రయవ్యాపారం , ఉండు నంళవరక్స్కు 

_ ఉంటుందో. (అది); అనురాగ ఇతి, ఈరితణాఅనురాగం, అన్సి చెన్సబడింది. 

తాత్పర్యం : నున్చష్టనుయిన ధశనుపొందిన రాగమే అనురాగం అనబడు 
తుంది ఇది ఆశ్రయం ఉన్నంతవరకు ఉంటుంది. 
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ఉదా : అశ్రాంత కంటకోదధము 
మనవరత నే(ద మవిరతోత్స_౦నమ్ । 
అనిశళముకులితాపాంగం 

మిథునం కలయామి తదవినాభూతమ్ || 
ః -(ర.ను.వుట £70) 

-- ఎడతెగని వులకలు 'న్వేదం, అధికమైనం కంవం కలది, అనిశం ముకు 
భించిన అపొంగాలు కలది, అవినాభావ నంబంధం కలది - ఇట్టు మిథునమును 

ధ్యానిస్తాను. 
రాగమవిచ్చిన్నంగా అనువృత్తమయితే అది అనురాగ మవుతుంది. అను 

రూవమగు రాగం కావున అనురాగమనే నిర్ణయం యుక్తం. అనురాగం యువ 
భావుల అన్యోన్యర్తక్తి మ. సామాన్యంగా ఇది న్వనం వేద్యం, అనుభ్యవై కగమ్యం. 
గౌణన్నత్తి నాశ్రయించి ఈ అనురాగవదాన్ని  అన్వములందు కూడా ఉవ 

యోగిస్తారు. ముఖ్యవృత్తి ననునరించి తరుణీ తరుణుల అన్యోన్యర్తక్తి మనె ఈ 
వదంతో చెవృదగును (భా. ప్ర.[V-52-55). 

2. హాసం 

మూలం : పరచష్టానుకరణ కుహ కాసంబద్దప్రలాన 

పౌరోభాగ్య మౌర్చ్యాదిభిః విభావైః సముత్పద్యతే. 

తమబినయేత్ వూరో వక? హాసితొదిభిః అనుభా వి ః. 

భివథి చాత్ర కొక 
పరచేష్టానుకరణా ద్దాసః సముఫజాయతే | 
స్మితహాసాతిహసితై రభినేయః స సండీతైః | 10 

 =(వా.శాయయ-10+ముందరిగద్య) 

అర్హం .: పరచేష్ట-అనుకరణ, కుహక్క అసంబద్ధ ప్రలాన-పౌరోభాగ్య-మౌర్ట్య- 
ఆదిభి విభావైః, సముత్పద్యతే =వరులచేస్టలను అనుకరించటం, కుహకం 
(=వంచన లేదా మోసం, చిన్నపిల్లల చక్కిలిగింతలు), అసంబద్ధ వ్రలొనం, 

పౌరోభాగ్యం (=దోషాలను ఎన్నటం), మూర్టత్వం, మున్నగు, విభావాలవల్ల, 
(హాసం) జనిస్తుంది. 

తమ్ వూర్వోక్తైః, హసిత-ఆదిభి, అనుభావైః, అభినయేచ్ =దానిని 
(=హానమును), వూర్యర (=హాస్యరస సందర్భంలో) చెప్పిన హసితం మున్నగు, 
అనుభావాలచేత అభినయించనలె. 

LS 

షీ 



278 సాత్తి (కాధినయం 

తాత్పర్యం : విభావాలు : వరులచేన్ట లను అనుకరించటం, కువాకం, అనం 

బద్ద (ప్రలావం, దోషాలనుఎన్న టం, మూర్ణత్త(ం, మున్నగునవి, 

అనుభావాలు : స్మృతం, వాసీతం, వివొనీతం, ఉవవానీతం, అవనాసితం, 

అతివాసీతం . (ఇవి వోన్వరననందర్భంలో వివరించబడగలవు,. 

ఇచ్చట ఒక శ్లోకం కలదు : వరచేష్టానుకరణంవల్ల వోనం జనిస్తుంది. 

స్మీతావోన- అతివాసీతములతో దీనిని వండితులు అభినయించవలెను. 

టీక : ర.సు.లో హాసం ఇట్లా వివరింపబడింది : 

మూలం : భాషణాకృతి వేషాణాం [క్రియాయాశ్చ వికారతః || 

లౌల్యాదేశ్చ పరస్తానా మేషానుకృతే రసి | 
వికార శ్వేతసో హోసః తత్ర చేష్టా స్పమీరితాః || 
దృ దృష్టే ర్వికాసో నాసోవ్షకపోల స్పందనాదయః । 

-(ర.ను. 11-121-23) 

తాత్పర్యం ఏ వరుల భాషణాలు, ఆకారాలు వేషాలు, చేష్టలు లౌల్యం . 

= వీటియందున్న వకారాలవల్డ లేదా వీటిని అనుకరించటంవల్డ, మనస్సునకు 

కలిగే వికొరం సహనం అవుతుంది. ఇందలి చేష్టలు - దృష్ట వికొనం, ముక్కు- 

వెదవులు-చెక్సి ళ్ళు నృందించటం మున్నగునవి, 
/ 

టీక : “వాగంగాది వికారదర్శనజన్మా వికాసాఖ్యో హానణో అని జగన్నాథ 

వండితుడు - వాక్కులు, శరీరంమున్నగువాని వికారాలను చూడటం చేత 

కలిగే (మనో) వికాసం “హాసంి. సింగభూపొలాదులు చెప్పిన “మనోవికారం' 
కంటు కన రును. చెప్పిన “మనోవికాసం” అనేది సమంజసంగా ఉన్నది; 

'ముంచినవు $9? ఆరోగ్యకరమంటారు కదా! 

. సింగభూపాలుడు ఆయా. వికారాలను ఇట్లా' వివరించినాడు. 

భాషణ వికారం : అసంబద్ధ. (వలావం . 

ఆకార వికారం * :. మిక్కిలి పొట్టిగా ఉండటం, 
వెలికి వచ్చిన పారవళ్ళు మొ! 

వేషవికారం . " : విరుద్దమైన అలంకారకల్పన 
(క్రీయావికారం 2 వికటగమనం మొ!!. 

దీనికి ఉదాహరణలు కె శైగికీవృత్తిభేదం, శుద్దహోస యం అయిన ' “నర్మ” 

అతున | 
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3. శోకం 

* ఇష్టజనవియోగ విభవనాశ వధ బంధ దుఃఖానుభవ 
నాదిభిః విభావెః సముత్సద్యతే. తస్యాః 

. తేస్రపాత పరిదేవిత విలపీత వెవర్ల్య స్వరభేద 

'స్రస్తగాత్రతా భూమివతన సస్వనరుది తాకందిత 

దీర్హనిఃశ్వసిత జడతోన్నాద మోహ మర 

అాదిభిః అనుభావ్రై రభినయః ప్రయోక్తవ్యః. 

రుదిత మత్ర త్రివిధవ్ - అనందజ-మార్తిజ - 
మీరా సముద్భవం చేతి. 
భవంతి చా తార్యాః అ 

[ఆనం దేర్చ్యార్తి కృతం త్రివిధం 'రుదితం సదాబుధైః జ్లేయమ్ | 
తస్య త్వభినయయోగా న్విభావగతితః ప్రవక్ష్యామి || 1 
హర్షోత్తుల్ల కపోలం సానుస్మరణా దపాంగవిస్పతా స్రమ్ | 
రోమాంచగా త్ర మనిభృత మానందపముద్భవం భవతీ || 
సర్యాప్త విముక్ష్తొస్రం సస్వన మస్వస్థ్రగాత్రగతిచేస్టమ్ 1 
భూమినిపాత నివర్తిత విలపిత మిత్యార్తిజం భవతి || 
వ్రస్థురితౌష్మకపోలం సశిరకంపం తథా సనిఃశా (నవ్ 
భ్రుకుటీ-కటాక్ష కుటిలం (స్త్రీణా మీర్వాక్సతం భవతి | 

“ప్రీనీచప్రకృతి ప్వేష శోకో వ్యసనసంభవః | 
ధైర్యే .శ్రమమధ్యానాం నీచానాం రుదితేన చ || 

“(నాశ 11- 14+ముందరి గద్య) 

అర్ధం స్ట్ ఇష్ట జనవియోగ, విభవనాళ, వధ బంధ, దుఃఖ-అనుభనన- 
ఆదిభి=ఇన్ష జనుల వియోగం (మరణం), విభవనాశం, వధ బంధనం, 
దుఖానుభూతి మున్నగు; 'విభావై నముత్పద్యజే= విభావాలవల్ట్ర (శోకం) 
ఉత్స) న్న మవుతుంది. 

అస్రపాత్స వంిదేవిత విలవీత వెను న  (రభోద, (నన్త గౌత్రతా, భూమి 
నతన్మ నన్తగనర్తుదిత, అ(క్రందిల్పొ డ్ర్డ నిశ్చ చత, జడతాడన్నా ద్క మోనా, 
మరణ-అదిభిక అనుభావెః, తస్యా అభినయం (వయోక్తవ్యః '=కన్సీరు 
కార్చటం; వరిదేవనం (=దుఖుంతో చూటాడం), విలవీంచటం (=దీనా 
“లపాలాడటుం), వైనర్ణ్యం (వెలవెల బారటం), నృ్వరభేదం (=కంఠంమా 
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రటం), అంగాలు జారిపోనటం, భూమిమీదవడటం, వెద్ద వెట్టున ఏడ్వటం, 
ఆ(కందనచేయటం, దీర్హంగానిఃళ్ల (సీంచటుం, జడత్త కం, ఉన్మాదం, మరణం-- 
వీటని దాని (=శోకం) యొక్క అభినయాలుగా (వయోగింనవలె. 

అ(త్ర రుదితం, (తివిధమ్, ఆనందజం, ఆర్తి జం, ఈర్జానముద్భృం (చ) 
- ఇతి=ఖందుు రుదితం, మూఢువిధాలు - ఆనందంవ్రు వుట్టునది, ఆర్తి వల్ల 

వుట్టునది,, ఈర్ద్హ్యవల్త్ల జనించినది, అని, 

అత్ర ఆర్యా భవంతి(చ్చ) =ఈ నందర్భంల్కో కొన్ని 'ఆర్వలు కలవు. 

/(ఆనంద--ఈర్హ్య-ఆర్తి కృతం, రుదితం, (తివిధం, నద్కా బుధై% జ్ఞేయం 
=ఆనందకృతం, ఈర్జ్యార్పుతం, ఆర్తి కృతం ( ఇట్లా), రుదితం మూడువిధాలు 
(అన్ని, ఎల్హప్రుడ్కు బుధులు, [గ్రహించవలె తస్వ(తు), అభినయయోగాన్్, 
విభావగతిత, (ప్రవ్ష్షామి=దాని (=రుదితం) యొక్క. అభినయ విధానాని ల 
విభోవవూర్వకంగ్యా చెబుతాను. 

వార్ణ-ఉత్తుల్ల కపోలం, సానున్న రణాత్-అపాంగ విన్ఫుతాఅ(నం, రోమాంచ 
గౌతం, అనిభ్బతం, ఆనందనముద్భవం, భవతి=వార్ష ంచేత వికసీంచిన కపో 

- లోటు, వూర్తగన్న రణంతో కూడిన వొక్ళాల్కు కడకన్నులనుంచి జారే అశు 
వులు (=ఆనందబాపష్పాల్సు, మరలమరల రోమాంచం (-వీనితో కూడీన 
రుదితం), ఆనందంవల్ల వుట్టినది, అవుతుంది. 

వర్యావ్త విముక్త -అ(నం, నన్ననం, అన్నన్టగ్యాత - గతి - చేష్ణం భూమి 
నివొత్స నివర్తిత్స్క విలపతం ఇతి, ఆర్తి జం, భవతి=అధికంగా కన్నీ ళ్ళు కారటం, 
ద  (నితోకూడి ఉండటం, శరీరం- గతి-చేష్టలు అన గ (న్తాలుకొవటం, (క్రిందపడి 
దోర్లుతూ విలవంచటం - అని (-వీటిలో కూడిన రుదితం), ఆరి జం, అవు 
'తుంది. 

(్రన్హురితాఓష్ట కపోలం, నశిరకంవం, (తథా) నసాశ్వానం, (భుకుటీ 
కటాక్ష కుటిలం, (స్త్రీణాం ఈర్యాకృతం, భవతి= వెదవులు 'కపోలాలు బాగా 
చలించటం శిరస్సు కంపంచటం, నిశ్యానాలధికం కొవటం, బొమముడులు 
కటాక్షాలు కుటిలాలు కావటం (వీటితో కూడిన, శ్రీల ( యొక్క రుదితం), 
ఈర్ద్యాకతం, అవుతుంది. _. జ షై 1 

వీవ్క- శోక (స్ర్రీనీచ వ్రక్ళత్షు వ్యనననంభవ్య ' ధై ర్వేణ-ఉత్తమ 
మధ్యానాం, నీచానాం, రుది హ్ =ఈశోకం, (స్త్రీలయందు చీచవక్రుతుల 
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యందు, వ్యసనం (=ఆవద) వలన, సంభివిన్తుంది; శోకనమయంలో ఉత్తమ- 
మధ్యమ (వక్పుతులు థి ఇర (౧౦తో, నీచ (భక్షుతులు రుదితంతో ఉంటారు. 

తాత్పర్యం : విభావాలు : ఇద్హజనుల వియోగం, విభవనొశం, వధ, 

బంధనం, దుఃఖ(పొప్త మున్నగునవి, 

అనుభావాలు : అ(నపాతం, వరిదేవనం, విలవనం, వెనర్ణ్యం, న్నర 

భంగం, (స్తస్తగాత్రత, భూమివతనం, నన్న  (నరోదనం, ఆక్రందనం, దీర్హని౭శా( 
సాలు జడతృ ఉన్మాదం, మోవాొం, మరణం మున్నగునవి, 

రోదనం మూడు విధాలు : ఆనందజం, ఆర్తి జం, ఈర్వానముద్భవం. 

ఈ నందర్భంలో కొన్ని ఆర్యలు కలవు : 

[ఆనందక్భతం, ఈ ర్హాన్చాతం, ఆర్పిక్పుతం అని రుదితం మూడువిధాలు.. i 

సార్లో త్తుల్ల కపోలాలు, సానున్మరణ వాక్యాలు, అపొంగ విన్సత్యానం, 

అనిభృతరోమొంచగా(త్రం = ఇవి ఆనందజరుదితం యొక్క చేన్టలు. 

వర్యాన్త విముక్రాన్రం, నన్వునరోదనం, అన్న(స్టగాత్ర-గతి-చేష్టలు, భూమి 
మీద వడిదొద్దుతూ విలనీంచటం - ఇవి ఆర్తి జరుదితమందలి చేష్టలు, 

ఓ రపోలాలు బాగా ఆధరటుం, శిరం కా! నిశా (సాలు, 

(భుకుట కటాక్షాలు కుటేలంకావటుం - ఇని ఊ/ల  ఈర్జ్యాక్టతరుదితమం 
దలి చేష్టలు, 

వ్యనననంభివ మైన .తోకం (స్త్రీలయందు, .నీచవ్రక్రతులయందు వ్యక్త మవు, 
తుంది. శోకనమయంలో ఉత్తమ-మధ్యమ (వ్రళ్ఫుళులు . భై ధైర్యంతో ఉంటారు; 

నీచప్రక్రతులు రుదితంతో ఉంటారు, 

టీక : “బంధువుల ఆపద, దుర్గతి, ధననాశం మున్నగు వాటివల్ల “చిత్త 
'శేశభరంి (=మనస్సు అధికంగా క్షోఫించటం) శోకం” (రసు. 11-139-40). 
దీనినే “చేతోవైక్లబ్యం' అన్నాడు విశ్వనాథుడు. 

" పింగభూపాలుడు ఇంకా ఇట్లా వఏనదించినొడు : 

కోకళ్ల వఉత్తమ-మధ్యమ-అధమ |వ్రకృతులయందు వేర్వేరుగా వ్యక్త మవు 
తుంది. ఇది .ఉత్తమ- మధ్యములందు రెండేసి విధాలు ; వరగతం, ఆత్మగతం, 
అంకే పరులను ఆశ్రయించిన విభావాలచేత శోకం కలగటం వరగతం; ఇంక 
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సా థయము (=ఆత్మగతము) లైన విభావాలచేత ఉత్సన్న మైనది ఆత్మగతం. 

పాయశః శౌర్యంచేత ఆత్మగీతం శాంతి పొందుతుంది. గుణాలను నుత్తించటం, 
లోలోపల రోదించటం ఇందరి చేష్టలు. 

ఉదా ' :; వరగతభావం చేత శోకం (ఉత్తమ ప్రకృతి) : 

భస్మావశేషంగా ఉన్న మన్మథుని చూసి హృదయ విదారకంగా దుఃఖిస్తున్న 
రతీదేవిని చూచిన శివుని మూడవ కన్ను నీళ్ళతో నిండి చల్దారినదట! 

ఆత్మగత విభావంచేత శోకం (ఉత్తమ ప్రకృతి) : 
అయి కర! కరసుభగం ప్రయచ్చ మే 

ర్ి న్లి 

గిర ముద్వమన్నివ మయి స్టిరాం ముదమ్ | 
అనుడై ర్వియుక్త మకృతాప్రియం ప్రియం 
వృష సేనవత్సల! విహయ యిసి మామ్ 1! 

-(వేణీ నం. V-14) 

- ఓ కర్ణా! నొవట్ల ఎక్కువ (పేమనుచూ పే కర్ణామృతమగు నీమాటను 

“వినిపించు. నేను అనుజులచేత విడువబడి దుఃఖిస్తున్నాను, నేను నీకు 

ఎన్నడును అపీయం చేయలేదుకదా! మీదు మిక్కిలి నీకు ఇమ్టుడను, ఇట్టి 

నన్ను నీవు 'విడిచిపోవటం న్యాయంకాదు (దుర్యోధనుని రుదితం). 

2, స(గతములగు లేదా వరగతములగు ' విభావాల చేత మధ్యమ |వ్రకృతు 

లందు శోకం .నురణవర్యంతం ఉంటుంది. ఇందులో, _ వ్యక్తంకాని రోదనం 
మున్నగు చేష్టలు ఉంటాయి. 

3. సాధారణంగా స్యగతములగు శత చేతనే ప్ర్రీలకును, నీచ ప్రకృతుల 
కును శోకం కలుగుళుంది;. ఇది మరణప్రయత్నానధికమై ఉంటుంది. భూమిపై 
దొర్లటుం, రొమ్ముబాదుకొనటం, బావురుమనటం, జుట్టువిర బోసుకొనటం, 
వరల, బిగ్గరగా. ఏడ్వటం మున్నగునవి ఇందలి చేష్టలు. 

ప్రీ గతమస శోకం ': 
అథ సొ పునరేవ. వివ్వాలా, వసుధాలింగన ధూసరస్తనీ '। 
విలలొవ వికీర్ణమూర్థజా, సమదుఃఖా మివ కుర్వతీ స్ట సలీమ్ 1 

(కు. నం. 1v-4) 



స్తాయిభావాళు' 283 

-- - పిదవ, (రతీదేవి) మూర్భలో భూమిపైవడటంచేత ధూళి నిండిన 
స్తనములుకలదై , జుట్టు విరబోసుకొని, ఆస్టలమునుకూడా, తనతో సమానంగా 

దుఃఖింపజేస్తున్నట్లుగా విలపించింది. 

4. [క్రోధం 

మూలం : ఆధర్గ ణా(క్రుష్ణ కలహ వివాద ప్రతికూలాదిభిః 
విభావైః సముత్చద్యతే, అస్య వికృష్ణ నాసాఫపుట 

. ఉద్యృత్త నయన సందష్టోవ్నపుట గండస్థురణాదిభిః 
అనుభావి ధభినయః (ప్రయోక్త వ్యః, 

రివృుజో 'సురుజశ్చెవ (ప్రణయి ప్రభవః తథా | 
భృత్యజః కృతకశ్చేతి క్రోధః పంచవిధః స్మృతః 11. 
అ(త్రార్యా భవంతి - 

(భుకుటీకుటిలోత్కట ముఖః సందష్టోన్మః 
స్మృశవ్ కరేణకరమ్ |. 

కృద్ధః స్వభుజేక్షీ శత్రా నిర్యంత్రణం రుష్యేత్ | 
కించిదవాజ్ముఖదృష్టీః సాస్ర సే వదావమౌార్హనవరశ్చ | 

అన్యక్షోల్బణ చేష్టో గురౌ వినయయంత్రితో రుష్యేత్ || 

అల్పతర (ప్రవిచారో వికిరన్నశూణ్యపాంగవిశ్తే పెః | 

సభ్రుకుటీ స్టురితోవ్యః వ్రణయోపగతాః ప్రియాం రుస్యేత్ 11 
అథ పరిజనేతు రోష -స్తర్దన-నిర్బర్హృ-నాక్షి విస్తారైః | 

. విప్రేక్షతైశ్చ. వివిధై రభినేయః క్రూరతారహితః || 
కారణము వేక్షమాణః ప్రాయేణాయాసభింగసంయుక్త $1 

.వీరరసాంతరచారి. కొర్యః కృతకో భవతి కోపః || 

-(నా.శా.1/11-15-20+ముందరిగద్యం) 

అర్హం : ఆధరణ, ఆ(కుష్ట, కలవా వివాద, ([దతికూల-అదిభిజ విభాబై * 

నముతృద్యతే =ఊధర్దణం = తిరస్కారం), అ్యక్రుష్టం (=ఆ|కోళం = కేక), 
కలవారి లినాదం, ట్రతికాలత మున్నగు, విభావాలవల్ల, (క్రోధం) ఉత్పన్న 
మవుతుంది, +. 

విశ్ళక్ణ నొసావుట్క' - ఉద్వూత్త త్రనయన, నందన్ట్ర-ఓన్టవుట్స గండన్గురణ- 
ఆదిభి. అనుభొవే? అన్య అభినయ: వ్రయోక్త వ్య =నాసొవుటాలు "వెద్దవి 

. కొవటం, కనులను వె కిఎత్తిచూడటం, వెదవులను బిగించటం' కపోలాలు 
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అదరటం మున్నగు, అనుభావాలతో, దీని ( =కోధం) యొక్క అభినయం 

చేయాలి. . 
రిన్సుజూ గురుజః(చవీవ), వ్రణయి వ్రభవః .(తథ్సా, భృత్వ్యజ్కూ 

క్రతకః(చ), ఇతి (క్రోధ వంచవిధ్బ న్మృతణరివుజం (=శతువువల్ల కలిగి 
నది), గురుజం (=గురుజనులవల్ల కలిగినది), (వ్రణయి(వ్రభవం (వేమ కల 
వారివల్ల కలిగినది), భృత్యజుం (ఉభ్బత్యులవల్ద కలిగినది), కృతకం (= తెచ్చి 
వెట్టుకొన్న ది), అని (క్రోధం, అయిదు విధాలు. 

అత-ఆర్యాభవంతి = ఈగందర్ర్త ఇంలో కొన్నీ ఆర్యులు కలవు. 

[భుకుటీ కుటిల ఉత్కటముఖ్యు నంధష్ట-ఓవ్స్క న్పృశన్ కరేణ 
కరం=కుటిల మైన భుకుట్సే ఉత్కట (=కుటీలం లేదా మీదికి ఎత్తబడిన) 
ముఖం, నందష్ట మైన (వై వళ్ళతో బిగవట్టబడిన్స) క్రింది వెదవ్కి వర 
స్సరం రొవ్డీ చెందుతున్న అరచేతులు - కలవాడై ' (రుద్రం, న్ (భుజ వేక్షీ, 

శ(త్తౌ, నిర్భంత్రణం, రు వ్యేత్ =క్రుభుడు (=కోపీంచినవాడు), తన భుజా 
లను చూన్తూ ( లేదా జబ్బులను చరుస్తూ శతువుమీద, అనియత మైన, 

రోవం చూనీంచాలి. 

కించిత్ -అవాక్ -ముఖద్భష్టీఇ _ సాన _న్నేద-అవనమార్హన వరః(చ్చ), 
అవ్యక్త -ఉల్పణచేష్టఒ గురౌ వినయయంత్రిత, రు వ్యేత్ =కొంచెం [కింది 
చూవ్ర్కు కన్నీరు స్వేదం తుడుచుకొంటూ ఉండటం, వ్యక్తంకాని ఉల్పణ 
(=వరువ మైన్స చేష్టలు (కలవాడై, (క్రుద్దుడు), వినయ నహితుడై, గురుజ ' 
నుల మీద రోనం చూపించాలి. 

అల తర (వ్రవిచార, అ(శూన్ వికరన్, అపొంగవివ్నే వే ఛా నభుకుటీ, 
న్ధురితాఓివ్టం ప్రణయోవగతా,  (వయాం, రువ్యేత్=అల్పంగా కదలటం, 

. అ(శ్రువులను విదిలించటం, కడకంటే చూవులు (వనరించటం బొమముడి 
వేయటం, పెదవులు ఆదరటం ( మున్న గువానితో (కుద్దుడు), (వ్రణయినిమీద, 
రోషం చూసించాలి. . . . ,. .,. 

(అథ), తర్పన్క నిర్నర్షృన, ఇక్షివిస్తారై వివిధైః వి(వేక్షతైః (చ), 
(కూరతార హితం వరిజు నే రోన కొ అభి నేయ తర్ధనం ( క చేషావూర్వకంగా 
బెదరించటం),  నిర్చర్ష్రనం (=మాటలతో బెదరించటం లేదా చీవొట్టు 
వెట్టటం), ' కళ్ళు వెద్దవి చేయటం, తృణేకారభావం చూవులందు అనేక 
విధాలుగా వ్యక్తంచేయటం - ఇటువంటి వాటితో [కూరతారహితంగ్యా వరి 
జనులమీద రోనంచూపాలి. 
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కారణం-అ వేక్షమాణః, _(ప్రాయేణ-ఆయాసలింగ నంయుక్తః, కోప, 
క్షతేకక భవతి =వీదో ఒక కారణంతో తెచ్చి వెట్టుకొన్నది, (పసాయశః 

ఆయానం వంట కోవచివో లు కలది - ఇటువంటి కోవం, కతకం అవుతుంది, 

వీరరసాంతరచారీ కార్యః == (ఈక్టుతకకోవం0) నీరరనమందు కూడా (వ్రయుక్త 
మవుతుంది (ఉభయ రసాలకు నంబంధించినది - అని పాఠాంతరం ). 

- తాత్సర్యం : విఫావాలు : ఆఅధర్హణం, ఆగక్రుష్ణం, కలవాం, వివాదం, 

(ప్రాతికూల్యం మున్నగునవి. న 

అనుభావాలు : నాసా వుటాలు వెద్దవిచేయటం, కనులను వె కెత్తి 
చూడటం, వెదవులను బిగించటం, కపోలాలు అదరటం మున్న గునని, 

(కోధభేదాలు : శృతువులనల్హ జనించినదిి గురుజనులవ్షల్ణ జనించినది, 
(వేముకలవారివల్ల జనించినది, భ్లత్యులవల్ధ జనించినది, క్షతకం-ఇట్లా (కోధం 

అయిదు విధాలు. 

. ఈ విషయాలను వివరించే ఆర్వలు కలవు, 

రివుజ్యకోధం : బొమముడి వేయటం, కపోలాలను వె కీఎత్తటం, 'వెదవు 
లను బిగించటం, అరచేతులను వరన్సరం రావీడి వెట్టటం, జబ్బలను చరచటం 
- వీటితో శ(తువుమీది కోవం చూనీంచాలి. 

గురుజుక్రోధం : కొంచెం [కింది చూనవు, కన్నీరు చెమట తుడుచు 
కొనటం, కోవనవు చేష్టలను అవ్యక్తంగా చేయటం - వీటితో వినయనహితంగా 
గురుజునుల మీది కొపం (నకటించాలి,. 

(ప్రణయి (వభవ(కోధం న  గల్ప్రంగా అటునిటు కదలటం, కన రు కడ 

కంటి చూవులు, బొమముడి, వెదవులు అదరటం - నీటితో (వణయినిమీది 
కోనం చూపీంచాలి. 

- భృత్యజుక్రోధం : త్తర్హనం, నిర్భర )నం, కళ్ళు వెద్దవిచేయటం, చూవులలో 
అనేకనిధాలుగా తృ్రణీకారభావం చూనీంచటం - వీటితో (కూరతారహితంగొ 

భ్రత్యులమీది కోవం (వకటించాలి. . | 

క్రతక క్రోధం ” వదేని ఒకవ్యాజుంతో “తెచ్చి పెట్టుకొన్న కోవం, క్రతకం 
అవుతుంది. ఇందులో కోవంవల్ల కలిగే ఆయానం మున్నగు కోనచివ్నోలు 
'చూసంచాలి. ఈ కృతక (క్రోధం వీరరనమందు కూడా ప్రయుక్త మవుతుంది. 
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టీక | మనస్సు క్రభించటం శోకానికి దారి తీస్తే మనస్సు జ్వలించటం 

(=మండటం) క్రోధానికి దారితీస్తుంది, క్రోధాన్ని సంగభూపొలుడు ఇట్టా 

వివరించినాడు (ర.ను.[1-1277-139) : వధ, అవమానం మున్నగువానివల్ల 
కలిగే చిత్తజ్బలవం “కోధంి. క్రోధం, కోపం, రోషం - అనే భేదాలచేత 

కోధం మూడు విధాలు :. 

చంపటం, నజఅకటం పర్యంతం, క్రూరజనాశయంగా ఉండేది క్రోధం. 

(ప్రార్రించే వర్యంతం వీరజనులయందుండేది కోపం. 

'స్రీ-వురుషలకు ఒండొరులవై కలిగేది రోషం; ఇది నమ్మిక కలిగే వర్యంతం 
ఉంటుంది. 

శత్రువులు భృత్యులు, సుహ్బాత్తులు (= స్నేహితులు= ప్రియులు), వుాజ్యూలు 

(=గురుజనులు) - ఈ నలుగురు కోధ-కోపాలకు విషయాలు. 

శతువిషయకమైన క్రోధమందలి అనుభావాలు : మాటిమాటికీ "పెదవులను 
నొక్కిపట్టుటం, బొమముడిపాటు, షండ్డుకొరకటం, అరచేతులను రాపిడి పెట్టటం, 
దేహం కంపించటం, ఆయుధాలవైవు చూడటం, తన భుజాలను చూసుకొనటం, 
గర్తించటం మున్నగునవి. 

ఉదా : వధచేత శత్రువిషయకమైన క్రోధం 

కృతమనుమతం దృష్టం వా యై రీదం గురుపాతకం 

మనజవశుభి ర్నర్మర్యాదై ర్భవద్చి రుదాయుధి 8 | 

నరకరివుణాసార్హం తేషాం భీమకిరీటినా 
మయ మహ  మస్ఫక్మదోమాంపైః కరోమి దిశాం బలిమ్ |! 

_౫(వే.సం, మవ! 

- ఓ అరివీరులారా! మనష్యవశువులయిన మీరు, మర్యాదనతి(క్రమించి, 
ఆయుధాలు ఉవయోగించి, (|ద్రోణవధ) అనే ఈ గురుద్రోహానికి ఒడిగట్టినారు. 
ఈ నముహాపాతకము నొవర్చినవారిని, దీనికీ అంగీకరించిన వారిని, చూసినవారిని 
- కృష్ణ-భీమ-అర్జ్హునులతో కూడా మీ అంధరిని చంపి మీ రక్త కృమాంసాలతో, 
మెదడులతో దిక్కులకు బలివేస్తాను (అశ్వత్తాము మాటలు). 

శత్రువిషయకమైన కోపమందలి అనుభావాళలు; వ్యంగ్యంగా మాటాడట' 
బిొముముడిపాటుు నొసట చెవుట్క కటాక్షాలు ఎజ్జనేడటం మున్నగునవి. , 



స్తాయిభావాలు 287 

భృత్య-మిత్ర-పూజ్యులమీద కలిగే మువ్విధములగు కోపొలకు తత్తదుచితము 
లుగా అనుభావాలను ఊహించుకోవాలి. 

ఉదా : కోపేన వ్రతిధూత కుంతల. భర స్పర్వాంగజో వేవథుః 

కించిత్ కోకనదచ్చదేన నద్బ శేన నేత్రే స్వయం రజ్యతః । 

ధత్తే కాంతి మిదంచ వక్త 9 మనయోా రృంగేన భిమభువో 

శ్చం[ద స్యోద్వటలాంఛనన్య కమల స్యోద్భాంంత భృంగస్య చ || 

-(ఉ.రా.చ.1/-చివరిశ్లోకం) 

- కోవంతో ఎగురుతున్న జుట్టుకలిగి శరీరమంతటా కంవంవుట్టి, ఇతడు, 
చిన్న ఎజ్బికలున రేకులనలె ప్రకాశిస్తున్న కనులు కలిగి ఉన్నాడు; ఇతనిముఖం 
కాంతిమంతమై, భయంకరములై న బొమముడిపొటులతోడి లాంఛనాలతో చంద్రుని, 
తిరుగుతున్న" తుమ్మెదలతో కూడిన కమలాయొక్క పోలికను పొందుతున్నది 
(లవ-చంద్రకేతుల వరస్పర కోవం భూభేదాదుల వలన వ్యక్తమవుతున్నది). 

భృత్యవిషయకమగు [కోధమందలి అనుభానాలు : భయ పెట్టటం తల 
వంకించటం, పెక్కు విధాలుగా బెదరించటం, మూటిమాటికి తేరిపారచూడం 
మొ! క 

మిత్ర విషయకమగు (క్రోధమందరి అనుభావాలు ; కనుకొలకులనుండి 
నీరుకారటం, ఊరక ఆలోచించటం, చేష్టలు లేకుండటం, మాటిమాటికి 
నిట్టూర్పులు , విడువటం, మాటాడకుండటం, తలవటల, క్రిందికి చూడటం 
మున్నగునవి. 

పూజ్యజన విషయకమైన (క్రోధమందలి అనుభాభలు : స్యనింద, అధో 
ముఖత్వం, సమాధానం  చెప్పకుండటం, శరీరం చెమటవట్టటం, గార్గద్యం 
మున్నగునవి. | 

ఉదా : రామ్మవ్రవాసజననీం జననీం విలోక్య 
 రూక్షవివక్షు రపి గద్గదికాం దధానః | 
నమ్రమాననః కుటిలరజ్యదషాంగ దృష్టీ A En 3 
జజ్యాల చేతసి సరం భరతో మహాత్మా 11. -(వీఠరానందం) 

- గొవ్న హృదయంగల భరతుడు (శ్రీరామప్రవాసన హేతువు అయిన 
తల్లిని చూస్తి ఆమెను కఠినంగా నిందింవేదలచికూడా, గద్గదిక కలుగగా, 
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ముఖంవంచి, కుటిలంగా |వ్రకాశించే అపొంగవీక్షణం ప్రసరింపజేసి, మనస్సులోనే 

మండిపడినాడు. 

స్త్రీమీద పురుషునకు కలిగిన రోషమునందలి అనుభావాలు ': కుటిల 

వీక్షణాలు, అధరస్తురణం, అపాంగరాగం, నిట్టూర్పులు, 

ఉదా ఏ భూభంగ భిన్న మువరంజితలో చనాంత 

మాకంపితాధర మతిశ్వసితానుబంధమ్ | 

పత్యుర్ముఖం క్షితిసుతా వరిలోకయంతీ 

'కారావిముక్తి రపి కష్ట్రతరేతి మేనే | -(వీరానందం) 

_ బొమముడిపాటుతో కూడినదై, ఎజ్జవారిన కనుకొలకులు, కంపించుతున్న 
పెదవులు, అధికములగు నిట్లూర్సులుకల | శ్రీరాముని ముఖం చూస్తున్న క్షీతిసుతకు, 

తాను రావణుని చెరనుండి విముక్తిని పొందటం కూడా కష్ట్రతరంగానే భావించినది. 

వురుషునిమీద (స్త్రీకి కలిగే రోషం రెండు విధాలు : సవత్నీ హేతుకం, 

ఇతర హేతుకం. సపత్నీ ేతుకమైన రోషం విప్రలంభ శృంగారవివరణ 

సందర్భంలో విపులీకరించబడుతుంది. ఇంక, ఇతర కారణాలవల్ల కలిగే 

రోషంలోని అనుభావాలు, వురుషునికి కలిగే రోషంవంటివే అవుతాయి. 

ఉదా : ఇతర హేతుకరోషం :;: 

మయ్యేవ విన్మరణ దారుణ చిత్తవృత్తా 

వృత్తం రహః ప్రణయ మవ్రతిపద్యమానే 

భేదాద్ ' భ్రువోః కుటిలయో రతిలో హితాక్ష్యా 

భగ్నం శధాసన మివాతిరుషా సన్మరస్య |] -(అభి,శా.V-23) 

= జరిగిన 'ప్రణయవృత్తాంతం జ్ఞాపకం లేక, దారుణమైన మనోవ్యాపారంతో 

నేనుండగా, శకుంతల-వంచిన కనుబొమలను ముడివేసి, ఎఆ్జని కనులతో నన్ను 

చూసినవుడు, మిక్కిలి రోషంతో మన్మథుడు వింటిని విరిచినట్టు నొకుతోచినది 

(శకుంతలకు తనమీద కలిగిన రోషాన్నిగూర్చి దుష్యంతుడు స్మరించటం). 

. టీక ఏ సింగభూపాలుడు “కృతకక్రోధిమనే భేదాన్ని వివరించలేదు; మిత్రనిష . 

_ యక క్రోధాన్ని అధికంగా చెప్పినాడు, క్రోధాన్ని మువ్విధాలుగా చెప్పటం కూడా 

" సింగభూపాలుని స్వోవజ్ఞ మే. అయితే భరతముని చెప్పిన ప్రణయ ప్రభవక్రోధాన్ని 

స్ర్రీవురుషులయందు వరస్పరం జనించే రోషంలో అంతర్భవింవజేసినాడు, 
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ర్, ఉత్సాహం 

మూలం : ఉత్తమప్రకృతిః. స చావిషాద శక్తి భర్య శార్యాదిభిః 

విభావై రుత్స్వద్యశతే. తస్య స్టెర్య ధిర్య త్యాగ 

వె శారద్యాదిభిః అనుభావై ః 'అధినయః ప్రయోక్తవ్యః. 

అత్ర ఇ శోక, - 

అస మ్మోహోదిధి ర్వ్యకో వ్యవసాయనయాత్మకః ౫ - 

ఉత్సాహ స్త్వభినేయః స్యా ద ప్రమాదోత్ధితాదిభిః || 

-(నా.₹.VI11-21) 

అర్హం : ఉత్తదువ్రకతిః =(ఉత్సావాం/ ఉత్తమ ప్రకృతులయందు 

ఉంటుంది; నః(చ), ఆదిషాద, శక్తి, ధెర్భ్క శౌర్య-ఆదిభి, విభావెళ ఉత్ప 

దృతే=అది(=ఉచ్బావాం,), విషాదరాదొత్సం, శక్తి, ధైర్వం శౌర్భం, మున్నగు 

విభావాలవల్ల జనిస్తుంది; వ్య 255 తాగ, వె శారద్భ్య-ఆదిభిః, అను 

భావె*, తన్య అభినయం, (నయోక్త వ్య క ధెర్చం, త్చాగం, బి వెశో 

రద్భం (= చాతుర్యం / మున్నగు, అనుభావాలచేత దాని '=ఉత్సావొం) 

యొక్క అభినయం, చేయాలి. 

అత శ్లోక=ఈ సందర్భంలో ఒక శ్లోకం ఉంది : 

అన మ్మో వా-ఆదిభి వ్యక్త "చ్యవన -నయాత్య్ళ క, ఉతా'నాః(తు) 

అ(వమాదా-ఉత్తితాదిభి* అభినేయణ సాత్ =ఆఅనంమోహాం (ఇ్లురబిత్తత ) 

pee baie అభివృక్త మె, వ్యవసాయ" నయాత్మకం అయం. ఉత 

వోన్ని, (గ్రమాదవొనత్క నంనద్రతమున్నగు వొనిచేత డడం: చాలి 

తాత్పర్యం : ఉత్సావాం, ఉత్తమ (వ్రక్ఫతులందు ఉంటుంది: విషాద. 
లేకుండటం, శక్తి, ధైర్యం, శౌర్యం-ఇని నిభావాలు. ఇంక అగుబానాలు 

బై రం ధైర్యం, త్యాగం వై శారద్యం, 

ఈ నందర్భంలో ఒక శ్లోకం ఉన్నది : 

_"విభావాలు : స్పరచిత్తం మున్నగునవి. ' వ్యవసాయం (కృషి) నీతి- 
వీనితో కూడి ఉంటుంది. 
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అనుభావాలు : వ్రమాదహినత్క సంసిద్దత, 

టీక ;. “లోకోత్తర కార్యములందు స్టీరమైన ప్రయత్నం ఉత్సాహం” అని 

విద్యానాథుడు. 

సింగభూపాలుడు ఉత్సాహాన్ని [కిందివిధంగా వివరించినాడు 

(ర.సు.11-123-24): 

శీలమునకు వన్నెతెచ్చే కార్యములందు శక్తి ధైర్యం, సహాయం మున్నగు 

వాటివల్ల వేగంతో కూడిన మనోవ్యాపారం “ఉత్సాహంి, సమయం కోసం 

చూడటం, ధైర్యం, ఉత్సాహవు మాటలు మున్నగునవి ఇందలి క్రియలు. 

ఈ ఉత్సాహం నహాజం, ఆహార్యం (=తెచ్చి"వెట్టు కొన్నది) అనే భేదాలచేత 

రెండు విధాలు. 

. శక్తి ధైర్యం, సహాయం - ఈ మూడింటేోత సహజ-ఉత్సాహం మూడు 
విధాలు; అట్లాగే ఆహార్య- ఉత్సాహంకూడా మూడు విధాలు. 

ఉదా : స్వశక్తివూర్వక కన నగా : 

తతో రావణనీతాయా సీతాయా శృతుకర్శనః | 

ఇయేష పద మనే ఇమం చారణొ ఛరితే వేథి || 

దుష్కరం నిష్ప్రతిద్వంద్వం చికీర్ణన్ కర్మ వానరః | 

సముద్ర we” గవాంవతి రివాబభౌ 11 

-(రామా.సుం.కొం T1-2) 

'_ తరువాత, శత్రువులను కృశింపజేయగల హనుమంతుడు రావణునిచేత 
తీసుకొనిపోబడిన సీతయొక్క స్థానాన్ని అన్వేషించటానికి దేవగాయకులయిన 

చారణులు సంచరించే ఆకాశమారాన 'వెళ్ళవలెనని సంకల్సించీనాడు. సాటిలేనిది, 

దుష్మరము అయిన సముద్రలంఘనం చేయవలెనని సంకల్పించిన హనునుంతుడు 

మెడ తల పైకెత్తి కొండవెనిలిచి, మదించిన వృషభంవలె ' గోచరించినాడు. 

ధైర్య-సవీయవూర్వక మైన  ఆహార్య-ఉత్సాహం 

తవ (వ్రసాదా త్కుసుమాయుధో౬ఫి 

సహాయ మేకం, మధు" మేవ అబ్బా | 
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కుర్యాం హరస్యాపి పినాకపాణేః 

ధెర్యచ్యుతిః కే మమ ధన్వినోఒన్యే | -(కు.సం.111-10) 

_ (ఓ అమరాధిపా!) నేను కుసుమాయుధుడనే అయినప్పటికి వసంతుని 
ఒక్కనిని సహాయంగా గ్రహించి నీ అనుగ్రహంతో (=నీవు ఇచ్చిన ధైర్యంతో) 

పినాకపాణి అయిన శివునకు కూడా ఛై ర్యచ్యుతి చేస్తాను. తక్కిన వీరులు నాకు 

లెక్క_లోని వారుకారు (మన్మథుడు, ఇంద్రునితో చెప్పనమాటలు _ మన్మథుడు 

సహజంగా శక్తి లేనివాడు; కాని ఇంద్రుడు ఇచ్చిన ధైర్యం, వనంతుని సహాయం 
వానికి లభించాయి). 

6. భయం 

మూలం :.స్త్రీనీచ వ్రకృతికమ్. గురు రాజావరాధ శ్వావద 
ఘూన్యాగారాటవీ పర్వత గహాన గజాది దర్శన . 

నిర్చర్హృన కాంతార దుర్దిన నిశాంధకారోలూక 

- నక్తంచరారావ (శ్రవణాదిభిః విభావైః సముత్పద్యతే. 
తస్య (పకంపత కరచరణ హృదయకంపన స్తంభ 

ముఖశోష జివో '(పరిలేహన షా (ద వేవథు తొస 

వరిత్రాణా న్వేషణ ధావనోత్కు9ష్టాదిభిః అను 

_భావైః అభినయః ప్రయోక్తవ్యః. 

అత్రశ్ఞోకాః - 

గురురాజాషరాడేన రౌద్రాణాం చాపి దర్శనాత్ | 

శ్రవణా దపి ఘోరాణాం భయం మోహేన జాయతే || 

గాత్రకంపన విత్రావై ర్వకృృశోషణ సంధభ్రమైః।; 
విస్థారితేక్షణై* కార్య మభినేయ క్రియాగుతై: || 
నే త్వవిత్రాసనోధ్భ్బూతం భయ ముత్పద్యతే నృణామ్ | 

ప్రస్తాంగాక్షి నిమేషై స్తదభినేయం తు వర్తకెః |! 

ఇఅత్రార్యా భవతి ౩ 

కరచరణ హృదయకంపైః స్త సంభన జపో పలేహా ముఖశో స్టైః 

"ప్రస్త నువిషణ్ఞ గ్యాత్రె రస్యాభినయః వయోక్తవ్యః 1| 

-(నౌ.శా.V11-22-25+ముందరి గద్య) 
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అర్హం : ట్ర్రీ-నీచ వ్రక్రతికం =(భయం) త్రీలయందు, నీచ ప్రకృతుల 

యందు కన్సట్టుతుంది; గురు-రాజ-అవరాధ, శావద, శూన్యాగార, అటవీ, 

వర్వత్క గవాన, గజూ ఆదిదర్భన, నిర్భర్హృను కాంతార్క దుక్తిన్స నిశాంధ 

కార ఉలూకానక్త ంచర-ఆరావశ్రణాదిభిక విభావైఒ నముత్పద్యతే =గురు 

జనులయెడ రాజువట్ల చేసిన అవరాధం, (క్రూరజంతు దర్శనం, శూన్యాగార 

నివానం అడవులలో వరా(తాలమీద నంచరించటం, ఏనుగు నర్చుం మున్నగు 

వాటి దర్శనం, నిర్బర్షృనం, దుక్తినం (=బాగావరి స్తున్న వగలు ౧ రాత్రి. 

చిమ్మచీకటి (గుడ్డ గూబలు నక్కలు మున్నగువాని అరువులు వినటం 

(నక్త ంచరులు =ర్యాతులందు తింగేవారు =ర్మాక్షనులు అని కూడా అర్థం) 

మున్నగు, విభానాలవల్ల (భయం) ఉత్పన్నమవుతుంది. 

., ప్రకంపిత కరాచరణ, వృదయకంవన్క, స్తంభ ముఖశోవణ, జీహ్యోపరిలే 

వాన స్వేద, 'వేవథు (తాన, వర్మిత్రాణా న్వేవణ, ధావన, ఉత్కుష్ట-ఆదిభి, 

అనుభావె ౩ తస్య-అభినయః, ప్రయోక్త వ్యా చేతులు కాళ్ళు వణకటం, గుండె. 

వేగంగా కొట్టుకొనటం, స్తంభం (=నిశ్ళేన్ష త), నోరెండిపోనటం, నాలుకతో 

వెదవులను తడువుకొనటం, సేగదం, వేవథున్వు త్రానం, రక్షణ కొరకు 

వెదకటం, వరుగెత్తటం, ఆ(కోశించటం, మున్నగు అనుభావాలతో, దాని 

(భయం) యొక్క అభినయం చేయాలి. 

అ(తళ్లోకాః =ఈ సందర్భ) ౦లో కని శోకాలు ఉన్సువి. 
| భా ష్ భయ 

గురు-రాజ-అవరా ధేన, -రౌద్రాణాం ( చాఅపీ) దర్శనాత్ శ్ ఘోరాణాం, 

(శవణాత్-అప్కీ మో పాన భయం, జాయతే=గురుజనులకు రాజునకు చేసన 

అవరాధం, రౌద్ర చిషయదర్శనం, ఘోర విషయాలను వినటం - వీటి 

వల్డు (చిత్రానికి) కలిగే నమ్మోవాంచేత భయం, జనిస్తుంది, గాతకంవనా 

విత్రానెః. వక్తరిశోనషణ-నంభ్రమైల, విస్తారిత ఈక్షణై 5 క్రయాగుణై 2, అభి 

నేయః ' "కొర ౧౦౯ శరిరం వణకటం, (తానం, నోరెండీపోవటం, సం(భిభుం, 

నేత్రాలను వెద్దగా తెరవటం మున్నగు (కియలతో భయాన్న అభినయించాలి. 

సత్త (-విత్రానన-ఉద్భ్ఫూతం, నృణామ్, భయం, ఉత్సద్యలతే, తత్, న్రన్త- 
అంగ్క అక్షినిమే వైఐ నర్తకె* “అభినేయం= సత్త (ముల (=భూత్య్మ (వేతా 

దుల) వల్ల కలిగే త్రాసంచేత, మనమ్యులయందు భయం జనిస్తుంది. అది 
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(=అటువంటి భయం) జారిపోయిన అంగాలతో, కనుమూతలతో, నర్త్ కుల 

(=నటుల)చేత్స, అభినయింవబడాలి. 

అ(త-ఆర్యా భవతి=దీనిని వివరించే ఒక ఆర్యకలదు. కర-చరణ-వృాదయ 

కంవెక న్తంభనా జివో(గవలేవా-ముఖకో మై * స్రస్త -నువిజ్ఞగాతై » అన్య అభి 

నయా (వయాక్తవ్యః =కర- చరణ-వ్రాదయ కంవములు, చ్తంభిర్క జినో తో 

వెదవులు నాకటం, ముఖశోషణం, అవ్యవస్టీతఅవయవాలు - వీనితో, దీని 

(భయం. యొక్క, అభినయం, చేయాలి. 

తాత్పర్యం : భయం స్త్రీలలో నీచవ్రకృతులలో వ్యక్త మవుతుంది. 

విభావాలు : రాజువట్లు గురుజనులవట్లు చేసిన అవరాధం, (కూర 

మృగ దర్శనం, శూన్యాగార (వ వేశం లేదా నివాసం, అటనీ- వర్త(త [ప్రదే 

శము లందు నంచారం, గజాదుల అకస్మిక దర్శనం, నిర్చర్శ్రనం, కొంతార 

[వవేశం, దుర్తినం, రాత్రి అంధకారం, ఉలూక-నక్తంచరాల అరవులు వినటం 

మున్నగునవి. 

అనుభావాలు : (వకంపితకర- చరణములు, వ్రాదయకంవనం, స్తంభం, 

ముఖశోనణం, జిహో(వరిలేవానం, స్వేదం, వేవథువ్రు (తానం, వర్మిత్రాణ-అ 

నేషణం, ధావనం, ఉటత్కుష్టం మున్నగునవి. 

ఈ నందర్భంలో కొన్ని శ్లోకాలు : 

గురు-రాజ అనరాధాలు, (కారమృగాల దర్శనం, ఘోర శ్రవణం వీటివల్ల 
కలిగే మోవాంచేత . భయం కలుగుతుంది. గాత్రకంవనం, వి(తొనం, వక్త 0శో 

వణం, నంభమం, వెద్దవైన కనులు - ఇటువంటి చేష్టలతో భయాన్ని ప్రక 
టించాలి, నత్త (ములవల్ల కలిగే (తొనంచేత మనుషులలో భయం జనిస్తుంది, 

(నన్త-అంగాలు, అక్షీని మేషాలు -. వీటీతో నర్తకులు భయాన్ని అభినయించాలి. 

ఈ నందర్భంలో ఒక ఆర్యకూడా. కలదు. 

' కర-చరణ-వ్రదయకంసొలు, న్రంభినం, జీహ్వాశేహనం, ముఖ శోషణం, 

(స్త ది నువిషణ్ఞ్ణం అయిన గాత్రం-వీటితో భయాన్ని అభినయించాలి. 



294 సాత్తి కాభినయం 

టీక. : “అపరాధం, ఘోరదర్శన-శ్రవణములు మున్నగువానివల్ల చిత్తమందు 

కరిగే అత్యంత చాంచల్యం భయం అనబడుతుంది” అని సింగభూపౌొలుడు 

(ర.సు,11-148). “రౌద్ర సందర్శనాదులవల్ల అనర్జాన్ని ఆశంకించటం భయం” 

అని విద్యానాథుడు (ప్ర. రు. య). రజా తమః (ప్రకృతులయిన నీచులందు గోచ 

రించే భయం స్వాభావికమనీ, సత్త్యవ్రధామలయిన ఉత్తములయందు గోచరించే 

భయం కృతకమనీ, రాజాదులు గురువులను సందర్శించునప్పుడు చూపే సత్త (స 

ముత్తమయిన భయం ఇట్టిదే అనీ అభినవగువ్నుడు. చిన్న పిల్లలను -బెదరించటానికి 

పెద్దవారు భయం నటించటం కూడా కృతకమనే చెప్పాలి. - 

ఉదా :- ఉత్తముల హేతుజభయం : 

విద్రాణే |[దవ్యనౌథే, సవితరి తరలే, జాతశంకే శశాంకే, 

వైకుంఠే 'కుంఠగర్వే, ద్రవతి మఘవతి, క్లాంతకాంతౌ కృతాంతే | 

అబ్రహ్మణ్యం బువాజే వియతి శతధృతా వుద్దృతై కాగహస్తే 

పాయద్వః కాలకూటం రుటితి కబలయన్ లీలయా నీలకంఠ |! 

-(ర.ను.11-150) 

- కుబేరుడు పారిపోగా, సూర్యుడు చరింవగ్యా చంద్రుడు శంకీింవగా, 

విమ్ణుని గర్వం 'నశించగా, aad ద్రవింవగా; యముడు కాంతి దక్కగా, 

ఆకాశమున బ్రహ్మ చేయెత్తి “అబ్రహ్మణ్యం' అని ఘోషింవగా - విలాసంగా 

కాలకోటాన్ని (మింగిన శివుడు మమ్ము రక్షించుగాక! 

టీక: సింగభూపాలుడు ఇంకా ఇట్లా వివరించినాడు (ర.సు.11-151-55): 

హేతుజములగు భయాలకంటు వేరుగా రెండు విధములగు భయాలు ఉన్న 

వవి సం.ర.కర్త, - . కృత్రిమం, విత్రాసికం. కృత్రిమమనేది ఉత్తమ ప్రకృతిగతం, 

_గుర్వాది విషయం, అవాస్తవం. ఇంక బాలురుమున్నగు వారిని భయ పెట్టటానికి 

'పెదలుచూపే భయం విత్రాసికం. కొని విత్రాసికం అనేది' ఘోరశ్రవణాదిజ 

మగు భయంలోనే అంతర్భవిస్తుంది;. భిక్షు-భల్లూక-చోర- క్రూర మృగ-విధ్యుత్తులు 

మున్నగువాటి నల్ల కలిగే భయమే ఇది. ఇంక గుర్వాది విషయకం వియనమే 
కాని భయంకాదు. కావున భయమనేది హేతుజం, ఏకెకం మాత్రమే. 
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భయం కలిగించేవారు ముళ్తిఖగులు / ఆకృతిభీిషణులు, క్రియాభీషణులు, 

మాహాత్మ్యఫీష ణులు. 

వ రాస్త్రములు,. పిశాచాలు మున్నగువారు ఆకృతిభిషణులు. వీరభద్రుడు, వర 

శురాముడ్సు - వేడ్డవులి, తోడేలు మున్నగువారు క్రియాభీషణులు. 

. రాజులు 'మున్నగువారు నూహాత్మ్యభిషణులు. ఇట్టూ భయద ఏకైకం, 

_ గహేతువులు మాత్రం సై మూడు. 

7. జుగుప ' 

మూలం : స్త్రీనీచ (ప్రకృతికా. సా చాహృద్య దర్శనశ్రవణాదిభిః 
విభావైః సముత్ప్సద్యతే. తసాాః సరా (ంగసంకోచ 

నిష్మీవన ముఖవికూణన హృల్లేఖాదిభిః అను 

భాటవిః అభినయః (ప్రయోక్త వన ఖై" 

భవతి చాత్ర శోకః - 

_వాసావ్రచ్భాద నేనేహ గాత్రసంకోచనేన చ । 

ఉద్వేజనై*ః నహ్వాళ్లేకైః జుగుప్సా మభినిర్హిశేత్ || 

. -(నా.శా.VI1-26) 

అర్ధం : (స్త్రీ-నీచచ్రకృతికా=(జుగున) (ప్ర్రీలయందు నీచద్రక్రతుల 
యందు, ఉంటుంది. సాగ చ, అవ్బాద్య దర్శన, (శవణ-ఆదిభిః, ఎభ్యావై ౩, 

నముత్పద్యతే=అది. (=జుగువ్ఫ్ర, వృాద్యములు కాని వాటిని చూడటం, 
వాటిని గూర్శివినటం మున్నగు, విభావాలవలన్క్య జనిన్తుంధి; నర్వం అంగ 
నంకోచ్క నిషస్టీవను ముఖవికూణన వా ల్లేఖ-ఆదిభిః, అనుభా వెం తస్యాం, 
అభినయం (న్రయోక్త వ్యజఅన్ని అవయవాలను ముడుచుకొనటం, ఉమ్మి వే 
యటం,  మూతివంకరగా వెట్టుకొనటం, వాల్లేఖనం (జుగుండె రొచుకొ 

నటం), మున్నగు అనుభావాలచేత్క, దానియొక్క, అభినయం చేయాలి. 

భవతి(చ)-అ(్ర శ్లోక ఈ నందర్భంలో ఒక శ్లోకం ఉంది, 

- నాసావ్రచ్భాదనేన (ఇవా, గాత నంకోచనేన(చ), ఉద్దేంజనెక నప్పా 
ల్లేఖె, జుగుస్ఫామ్, అభినిర్ది శేత్=ముక్కు మూనుకొనటం, గాత్రనంకోచం, 
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ఉదే(జనం (=అస్టీరత్త(ం లేదా కలత చెందటం) - వీటి చేత జాగువృను 
నిరూపంచాొలి. 

తాత్పర్యం : జుగువ్లు త్ర్ర-లీచ (వక్పుతికం. విభావాలు : అ) దర్శన- 

(శవణములు యొ || 

అనుభావాలు : నరా(ంగ నంకోచనం, నిష్టీ వనం, ముఖనికూణనం, 

వాళ్తఖం మొ! 

ఈ సందర్భంలో ఒర్ శ్లోకం ఉంది + 

నాసా వ్రచ్చాదనం గాత సంకోచం, ఉద్దే(జం, వాల్లేఖం - వీటిచేత 

జుగువ్సును నిర్హేశించాలి. 

టీక ; “అహృధ్య వదారాల దర్శన- శ్రవణములు మున్నగు వొటివల మనస్సం 
చా య 

కోచం కలగటం జుగుప్స” అని సింగభూపాలుడు. నిలిచిన చోటునుంచి వేగంగా 

తొలగిపోవటం, అసహ్యపడటం, శరీరాన్ని కదలించటం - ఈ [క్రియలు అధికంగా 

చెప్పినాడు సింగభూపాలుడు: ఘృణాశుద్దమగు జుగువ్పను చేరుగా పేర్కొన్నాడు 

ధనంజయుడు. అది హేయమును వినటంవల్ల కలిగిన ' జుగుప్పకంక భిన్నంకాదని 

సింగభూపాలుడు -(ర.ను.[11-145-47). 

8, విస్మయం 

మూలం : మాయేం(దజాల మానుష కర్మాతిశయ 
చిత్ర-పుస్త -శిల్ప- విద్యాతిశయాదిభిః విభావైః 
సముత్సద్యతే. తన్య నయన విస్తా రానిమేష 
(_షక్రీత భూక్షేప రోమహర్షణ శిరకంప సాధు 
వాదొదిఖిః అనుభా వైః అభినయః ర్రకూక్త వ్యూ, 

భవతి చాత్ర శ్లోకః - ఎ 
'కర్మాతి శయ నిర్చృత్తో హర్ష సంభవః | 
-సిద్రిస్టానే త్వసౌ సాధ్యః |ప్రహర్షపులకాదిభిః || 

-(నా.శా.VI-27) 
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అర్హం: నూయా-ఇందజాలు, చూనువ కర్మ-అతిశయ, చిత్ర-వున్త -శిల్చ- 

విద్యా-అతిశయ - ఆదిభిన విభొవై, నముత) ద్యతే=మాయా- ఇదదజాలాలు, 

అమానున క్రుత్యాలు, అతిశయంతో కూడిన చిత్రలేఖన-వుస్త - శిల్పాలు, 

విద్యాతిశయంమున్నగు, విభావాలవల్ల, (విన్మయం) జనిస్తుంది. 

నయనవిస్తార, అనిమేష (పక్షిత్స భ్రూక్షేన, - రోమవార్ణణ, శిరూకంవ, 

సాధువాద-అదిభిణ, - అనుభావెళి తన్య్య_ అభినయ, (వసయోాక్త వ్యఃజ కనులు 

వెద్దవికావటం, రెవృ్చవాల్సక చూడటం, కనుబొమలు ఎగుర వేయటం, 

రోమాంచం, తలనంకీంచటం, బాగుబాగు అనటం, మున్నగు అనుభావా 

లతో దానియొక్క, అభినయం చేయాలి. 

భవతి(చ) (అ;త) శ్లోక= ఇచ్చట ఒకళ్లోకం ఉంది : 

 కర్మ-అతిశయ నిర్హుత్తః సిద్రిస్టానే వార్త నంభవజ లోకాతకోయి అయిన 
కృత్యాలు సిద్రించటంవల్ల కలిగే వారం నుంచి వినయం జనిస్తుంది. 

అసౌ(తు) (వవార్గ-వులక-ఆదిభి% సాధ్యణాఇది, (న్రవార్హం, రోమాంచం 

మున్నగు వాటీవల్హ సాధ్యం (=అభినయించదగినది ) 

తాత్పర్యం : విభావాలు : మాయా-ఇం ద్రజాలాలు, అమానుష కృత్యాలు, 

అతిశయంతో కూడిన చిత్రలేఖన-శిల్ప-వుస్తాలు, విద్యాతిశయం మున్నగునవి. 

అనుభావాలు : కన్నులు వద్దవికొవటం, రెన్సవాల్బక చూడటం, కను 

బొమలు ఎగురవేయటం, రోమాంచం, తలఊవటం, సాధువాదం (= మెచ్చు 
కొనటం) మున్నగునవి. 'ఈ నందర్భంలో ఒక శ్లోకం ఉన్నది. లోకాతిశాయి 

కృత్యం సీవ్రించటంవల్లి కలిగే వార్షంనుంచి .విన్మయం జనిస్తుంది. (వవార్షం, 

రోమాంచంమున్న గువాటితో విన్న యం నిరూపించాలి. 

టీక : “*అవూర్వార్హ సందర్శనంవల్ల కలిగే చిత్తవిస్తారం విస్మయం” అని 

విద్యానాథుడు. ఆకస్మికమనోరథలాభాన్ని కూడా విభావంగా పేర్కొన్నాడు విద్యా 

నాథుడు (|వ్ర.రు.య.). 

ఉదా : గిలా కంపం ధత్తే, శివశివ! వియుంక్తే కఠినతా 

మహో! నారీచ్చాయా మయతి, వనితా రూవ మయతే! 
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వదత్యే వం రామే వివలితముకీ వల్కల మురః 

నే కృత్వా బధ్వా కచభర ముదస్తా దృషివధూః || 

-(హనుమన్నాటకం-1-14) 

- “ఆహాహా! రాయి కంపిస్తున్నది. ఓహో! కాఠిన్యం విడుస్తున్నది. ఓహో! 
- ఆడుదాని పోలికను పొందుతునట్లున్నదే! ఆహా! ఆడుదానిగా మారినదే!” 

అని రాముడు వలుకుచుండగాా (గౌతమ) బుషివత్ని (అయిన అహల్య), 
ముఖంవంచుకొని, పయ్యదనర్జుకొని, జుట్టుముడి వేసుకొని లేచి, నిలిచినది! 

'శిశుర్హేత్తి' పశు ర్వేత్తి 

చేత్తిగాన రసం ఫణీ | 

సాహిత్య రనమాధుర్యం 

శంకరో వేత్తి వానవా || 





సంగీతమపి సాహిత్యం 

సరస్వత్యాః స్తనద (యమ్ 

ఏకమాపొతమధుర . 

మన్యదాలోచనామృతమ్ || 

జయన్తితే సుకృతినో 
_రససిధాః కవీశ రః | 

యా 

నాస్తితేషాం యశ౭కాయే - 

జరామరణజం భయమ్ | 

-భర్హృహరి నీతిశతకం-21 
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 త్రయ్యుస్త్రింశ దిమే భావా విజ్లేయా వ్యభిచారిణః | 
సాత్తి (కాంస్తు పున ర్భావా న్పంవక్ష్య మ్యనుపూూర్వశః 11 93 

అ(త్రాహ-కిమ న్యేభావాః సత్త్వేన వినా౭..భీనీ 

 యరితే యస్మా దుచ్యంతే ఏతే సాత్త్వికా ఇతి? 

అత్రోచ్యతే- 
ఇహహి సత్వర నామ మనః ప్రభవన్. తచ్చ 

సమాహితమనస్తా దుచ్యతే. మనసః సమాధౌ 
సత్త (నిష్పత్తి రృవతి. తస్య చ యో౭_షా 
స్వభావో రోమాంచాడ్రు వైవర్ణ్యాది లక్షణో 

" యథా భావోపగతః స న ఫక్యో౬ న్య మనసా 

కర్తు మితి. లోకస్వభావానుకరణత్వా చ్చ. 
నాట్యస్య సత్త్వ మీప్సితమ్. 

కో దృషాంతః = 

ఇహహా నాట్యధర్మి (ప్రవృత్తాః సుఖదుఃఖకృతా. 

భావా స్తథా సత్త (విశుద్దాః కార్యాః యథా 

సరూపా బచవంతి, తత్ర దుఃఖంనామ రోద 

నాత్మకం తత్కథ మదుఃఖిలేను సుఖం చ 

(ప్రహర్హాత్మక మసుఖితేన వాభినేయమ్? 

ఏతదేవాస్య సత్త్వం యత్ దుఃభితేన సు 

తేన వా౭[శు రోమాంచౌ దర్శయితన్యా ఇతి 

కృత్యా; నొత్తి(కొ భావా ఇత్యభిన్యాఖ్యాతాః, 

స్తంభః స్వేదో౭.థ రోమాంచః స్వరభేదోఒథ వేపథుః | 

వెవర్ల్య ము ప్రలయ ఇత్యష్టా సొత్తి (కా సుతాః |! 94 

-(నొ,శా.*/11-93+గద్య+ 94) 
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; ఇమే, తయూ-తింశల్ భావా, వ్యభిచారిణః, విజ్టేయా= ఈ, 
33 aka వ్యభిచారిభావాలు (అని), తెలియవలౌ వున సాత్తి త్తి (కాం( తు ,) 
భావాన్, అనువూర్వశః (వ్రవక్ష్య్రామి=ఇంక్క సొత్తి (కభావాలను, (క్రమంగా వివ 

రిస్తాను (అని భరతముని చెప్పినాడు). ' 

అత్ర-ఆవా= =బుమలు వట్లా అదీగారు-- 

అనే నృభానాః, న త్మేనవిన్నా అభినీయత్సే యస్మాత్ =ఇతర భావాలు, 
సత్త (విహీనంగా, అభినయింనబడతాయి, కాబట్ట విత్తే సాత్తి(కాజ ఇతి 
ఉచ్చంతే కిం =ఇవి, సాత్తికభావాల్కు అని, చెవృబడుతూ, ఉన్నవా? 

అత్ర ఉచ్చతే=ఇన్హుడు ( సమాధానం) చెప్పబడుతున్నది. ఇవా(పి), 
నత్త(ంనామ్మ మన్మవభవం= బచ్చట్క నత్త (ం అనేద్కి మనః (వ్రభనం (మన 

_ న్సునందు వక్టేద)); . తత్, (చ), నమాపొత మనస్తాత్, ఉచ్యతే=అది 
(= =ఆ నత్త త్త గం ),: నమాహితమెన (=వికాగతగల శ మనస్సు) కలది కావటంచేత 

(అట్లా) చెన్ఫబడుతున్న ది; మననః నమాధ్రౌ, నత్ష్యనివృత్తిఇ భవతి=మనను 
. యొక్క నమాధి (అవస్థ) యందు నత్త (౦, నివన్న మవుతుంది; తన్య(చ) 

' యథాభావోవగత్క, రోమాంచాఅశు- వే వర్ర్ర-ఆద్సి లక్షణజదాని (నత్తం, 
యొక్క, భావానుగుణంగా జనించే ర్ మొంచం-అ(శువు- వె వర్ణ్యం-మున్నగు, 
లక్షణాలతో కూడిన య అస్కొ న్వభొవజవ్కీ ఈ, న్వభానం (ఉన్నదో); . 

_ న==ఆన (భావం; “ అన్వమనసా, కర్తుం నృ. శక్త్్క్ - ఇతి =అన్యమన 
న్ముడు (డవీక్నాగత లేనివాడు, చేయటం (=చూవటం లేధా అభిన 
యించటం)), శక్యంకాదు;. లోక్షన ye basen (త్ ( చ, నాట్యన్వ, 

_ నత్తం, _ ఈవ్సీతం=(నాట్యం0 are కాబట్ట నాట్యమం 
దును నత్త (గం, sa 

- చృష్టాంత్క కజాఇఖందుకు దృష్టాతం,వీమిటి? 
_ ఇవా( హ్రీ, నాట్యధర్మి వ్రన్సత్వొక: సృ దుణుకృతొః భావాణనాట్వధర్నిని 

అనునరించి గ్ర =నౌాట్టామందు } (వదర్శింవబడే, నుఖ-దుఖాలకు సంబంధిం 

చిన భావాలు యథా నరూపాః భవంతి=ఎట్లా నరూనములు (లోక 
. మందలి నుఖాదుఖములతో నమానములు) కాగలవో; తథ్సా నృత్ష్రచిశుద్దాం 
కార్యాజ అట్లాగే, సత్త విశుద్దంగా. చేయాలి. 

(తత్ర) దుఃఖంనామ రోదన-ఆత్మ కం = (; ఇచ్చట ) దుఃఖం అనేది, రోద 

నంతో నిండినది; తత్, సనం ౧ Memes 
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అభినయింవబడటానికి హేతువైనది వాని యందలి “సత్తం; ఈ సత్త్వ 

బలంచేతనే - నాట్యంలో దుఃఖితుడు అ(శ్రువును, సుఖితుడు రోమాంచమును 

ప్రదర్శింపగలడు; అందుచేతనే, ఇవి సొత్తి(కభావాలు అని. చెప్పబడినవి. 

సాత్త్వికభావాలు ఎనిమిది : స్తంభం, స్వేదం, రోమాంచం, స్వరభేదం 

(=స్వరభంగం, =వైస్వర్యం), 'వేవథువు (=కంపం), లై చర్ష్యం (=వివర్లత), 

అ|శువు (=అ(స్రం), వలయం. 

టీక : 1) సంగీతరత్నా కరకారుడు సొత్తి గకభావాన్ని ఇట్లా వివదించినొడు 

{(vi-1646) : 

“ఇంతకుముందు వివరింపబడిన రత్యాదిస్టాయిభావాలచేత సంచిత్తు ' (=విషయ 

విశేషం =c౦౮n3ciovsnes5) వికారం (=మ్లార్సు) చెందినప్పుడు, ఆ సంవిత్తు 

ప్రాణంతో ఏకమవుతుంది ( ప్రాణం=శరీరాంతశ్చరమూ, జీవన నిమిత్తము 

అయిన వాయువిశేషం =71621 breath); ఆ(పాణం శరిరాన్ని స్పందింపజేస్తుంది. 

అవ్వుడు స్తంభాదివికారాలు దేహమందు వ్యక్తమవుతాయి. 

ఇట్లా విభావసంబంధి రత్యాదులచేత స్వాద్యమానములవుతూ, దేసానం 

స్రములయిన స్తంభాదులచేత అనుభావితములవుతూ, ఈ ఆంతరభాచాలు 

సంవిత్తుతో ఏకమైన ప్రాణమందు ప్రకాశిస్తాయి, సత్త్యమనే పేరుగల ప్రాణమందు 

(ప్రకాశించటంనల్ల “ఇవి సాత్త్వికభానాలు అయినవి. 

లేదా సత్త(మనేది సాంఖ్యసిద్దాంతమందలి సత్త్వగుణం లేదా సొధుత్వం .. 

(gం0dnes5) అని చెప్పవచ్చు. నిర్మలములయిన ప్రాణ-దేహములు కలిగి ఉండటం 

సాధుత్వం; ఇట్టా సత్తృసంపన్నములయిన భావాలు, సొత్తికభావాలు అని 

నజ్జనులమతం. 

ప్రాణం, భూమి ప్రభృతి నాలుగు భూతాలను ్రాధాన్యంతో అవలం 

దించి ఒక్కొాక్కవ్వుడు తానే ప్రధానమై శరీరంలో సంచరిస్తూ ఉంటుంది. 

ప్రాణం-వృథివీభూతాన్ని అవలంబించినవ్పుడు అశ్రువు;, తేడోభూతాన్ని అవలంబిం 

చినప్పుడు వినర్లత, స్వేదం; ఆకాశనిషృమయినప్పుడు వ్రలయం సంభవిస్తాయి. 

ప్రాణం స్వతంత్రంగా సంచరించేటప్పుడు, దానియొక్క మంద-మధ్య-తివ్రసంచార 

భేదాలను అనుసరించి, క్రమంగా రోమాంచ- వేసథు-స్వరభేదాలు కలుగుతాయి. 

స్తంభాది బాహ్యావికారాలు, దేహాత్మమానినులంధు సులభంగా వ్యక్తమవు 
తాయి. సజ్జనులయందు అనభినూనులయందు అంతసులభంగా న్యక్తంకావు. 
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2) రసతరంగిణీకర్త వ్యాఖ్యానం ఇట్టా ఉన్నది : 

సాత్త్వికభావాలను అట్టా ఎందుకు పేర్కొంటున్నారు? అవీ కూడా 

వ్యభిచారిభావాలు ఎందుకు కాకూడదు? ' ఇవి సకల రససాధారణములు 

కావటంచేత సాత్త్వికభావాలు అనబడినవి అంటారా? అయితే, కొందరు 

- వరగత దుఃఖభావనకు అత్యంతానుకూలత్వం “సత్త(ం' అనీ సత్త(ంతో 
కూడినవికాన సాత్త్వికభావాలు అనబడినవనీ, కావున వీనిని వ్యభిచారిభావాలు 

అనటం కుదరదనీ అన్నారు. ఇది సరికాదు.. నిర్వేదం, స్మృతిమున్నగువాని 

యందు కూడా సాత్తికత్యం ఉంటుంది. . . ఈ సందర్భంలో ఇట్టా. 
తోస్తున్నది- సత్యం అనేది ప్రాణివాచకం. అంటే జీవయుక్తమైన శరిరం 
“సత్త్యం” అని అర్హం; ఇట్టి శరీరధర్మాన్ని *సాత్త్వికతి అంటారు. అందుచేత 

ఇటువంటి శరీరంమీద వ్యక్తమయ్యే భావాలు సాత్త్వికభావాలు అవుతాయి. ఇంక 
స్తాయి-వ్యభిచారి భావాలు ఆంతరమైనవి; ఇవి శరీరధర్మాలు కావు; అందుచేత 
ఇవి సొత్మ్వికభావాలు కాజొలవు. 

3) భరతముని “సత్త్యమును నటుని దృష్టితో వివరించినాడు. 

ఇంక విశ్వనాథాదులు “సత్త్యము'ను సహృదయుని దృష్టితో నిర్వచించినారు-- 
“పరగత నుఖ-దుఃఖ భావనచేత భావిత ( =అత్యంతానుకూల) మైన అంతఃకర 
ణత్వం సత్త్వం”. కాగా ఈ నిర్వచనం సపహృదయునకేకాక కవికి, నటునకు 
కూడా అన (యిస్తుంది. | 

సత్త్యబలంచేతనే కవి లేదా రూవకకర్త తానుచూడని (ప్రసిద్దవ్యక్తుల, లేదా 
తాను కల్పిస్తున్న వ్యక్తుల సుఖ-దుఖాలను భావించి రచనలో పొందు 
వరున్తాడు. సత్త్యబలం చేతనే నటుడు, కవియొక్క భావనలను భావించి, అవి 
తనవిగా రంగస్త్రలంమీద ప్రదర్శిస్తాడు. ఇంక, సహృదయుడు కూడా వాటిని 
అట్టాగే గ్రహించి రసానుభూతి పొందుతాడు. ఇట్లా కపానట- సహృదయులు 
మువ్వురు భావించేవి. వరగత సుఖాదుఃఖాలే. 

చిత్తవృత్తి రూవమైన న. సత్త్ష్యం రెండువిధొలు : 

న ఆభ్యంతరం, 2. బాహ్యాం. సంవేదన. భూమి (=మనస్సు)లో, 
ప్రాణభూమియందు (=వాయు (ప్రసరణ నూర్గమందు) సంక్రమించి ఉండేది 
అభ్యంతరం. ఇంక దేహసంనక్రాంచమైనది బాహ్యాం; ఇది రోమాంచాది గుణ 
రూవంలో ఉంటుంది." ఈ బాహ్యం అనేదికూడా సంవేదన రూనమైన 
ఆభ్యంతరంయొక్క ఫలమే. అంప అవ్యక్తంగా ఉండే చిత్తవృత్తి దేహవ్యాస్త 
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మైనవ్పుడు రోమాంచాఅస్రాదులు జనిస్తాయి. వీటినివట్టియే ఆభ్యంతరమైన 
సత్త్వం ఊహింవబడుతుంది. ఈ రోమాంచాస్రాదులు రసపోషకాలు. 

సాత్త్వికభావాలు కూడా, భావసూచకములైన అనుభావాలవలెనే, నిర్వి 
కారచిత్తమందు వ్రభవించిన భావాన్ని అనుసరించి. ఉత్పన్నమవుతాయి. 

అనుసరించి లేదా వెనువెంటనే ఉత్సన్నమయ్యేవి కావున . సాత్త్వికభావాలు 
కూడా అనుభావాలే. కాగా సాత్తి (కభావాలకు ప్రాచీనులు ద్వెవిధ్యం 

నిరూపించినారు. 

4) సాత్త్వికభావాలను ఎనిమిదింటిని ఒకే నాయికాపరంగా నిరూపించిన 
రెండు ప్రాచీన శోకాలు కలవు. 

(1) భేదోవాచి, “దృశోర్టలం, కుచత లే సే (దః, వ్రకంపో౭..ధరే 
పొండుర్గండతట్కృ తనా చ పులకవాతో, లయశ్చేతసి | 

ఆలన్యం నయనద (యే చరణయోః నస్త్నంభః సముజ్హృంభతే 

తత్కిం రాజవథే వ్రజేంద్రతనయః కృష్ణః త (యా౭_లోకితః 11 

(11) వేవతేస్వేదవదనా, రోమాంచం గా|త్రే వవతి 
విలోలస్తతో వలయో లఘు బాహువల్హ్యాం రణతి ! 

ముఖం శ్యామలం భవతి క్షణం విమూరృతి విద'గ్లేన 

ముగ్గాముఖవర్టీ తవపేమ్వా సాపి న ధైర్యం కరోతి | 
కంవమువు శై, మేనయబులకల్ నొడమెన్, మొగముంజెనుర్వ్చె, బొ 

. మృంవుంగణంబులుం దొఖంగ్కె బల్కులన్ దడవుబ్ద, మాటెర 
మ్యంవు శరీరశోభ్య మెయిమ్రాన్నడె6, దెల్వియొకింత దప్పె న 
చ్చంవకగంధి, కికంబయి జాగొనరింపకపొమ్ము మిత్రామా! 

-(మల్లాది సూర్యానారాయణశా స్త్రీ గారి పటల 

రం 

ర్స్ సారాంశం : సత్త్వం అనేది జీవశరీరంలో మనః (వ్రభవమైన ఒక 

విశేష స్థితి. ఆంతరమైన భావతీవ్రతవల్ల శరీరంమీద వ్యక్తమయ్యేవాటిని “సాత్త్విక 
భావాలు అంటారు; ఇవి ఎనిమిది. భావం తరువాత వ్యక్కమయ్యేవి కాన, 

వీటిని “అనుభావాలు' అని కూడా వ్యవహరిస్తారు. 

' జాయ సేనాపతి సత్త్వ - నిర్వచనం ఇప్పట్ల న్మరణార్హం : 
పరస్య సుఖదుఃఖాదిభా వై: యద్బావనం భవేత్ | 

తత్రాంతఃకరణాసక్తి రత్యంతా సత్త్వ మిష్యతే || 
-(నృ.ర.1-47) 

షొ 
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_ ఇతరుల సుఖ-దుఃఖాది భావాలను భావించేటవ్పుడు, ఆ భావనయందు 

మనస్సునకు కలిగే అత్యంతాసక్తి “'సత్త(ం' అనబడుతుంది. 

కాగా సత్త(ప్రధానమైన ఈ అభినయాన్నే “సాత్తి (కాభినయం” అంటారు. 

గ స్వేదం 

మూలం : క్రోధ-భయ- హార్ష- లజ్ఞా-దుఃఖ- శ్రమ-రోగ- తాప ఘా తేభ్యః 

వ్యాయామ-క్లను-ఘర్మెః స్వేదః సంపీడనా చ్చెవ | 

వ్యజన గ్రహణాచ్చాపి సే $దాపనయనేన చ | 

_ స్వేదస్యాభినమో మోజ్య స్తథా వాతాభిలాషతః || 
-(నా.శా.VI1-95, 102) 

అర్థం : (క్రోధ, భయ వార లజ్జా దుఖ, (శమ, రోగ, తాన్య, 

ఘాతేభ్యల క్రోధం, భయం, వారం, లజ దుఃఖం, (శమ, రోగం, తావం, 

ఘాతం (=దెబ్బ=గాయం) - వీటివల్ల? వ్యాయామ కను ఘర్మెఇ నంపీ 
డనాత్ (చావవు, న్వేదజవ్యాయామం, క్రమం (= (ప్రాణంచాలీరావటం), 

ఎండ (= వేనవి=నిదాఘ), నంపీడనం (శరీరం నొవ్పులు) - వీటేవల్ణ కూడా, 

నాదం (జనిస్తుంది). 
వ్యజన గ్రవాణాత్ (చాఅవ్స, న్వేద-అననయననే (చ), (తథా) వాతా 

అభిలాషత్బ 'నే(దన్య్య అభినయ, యోజ్యజ౭ా దిననకట్టు తీనుకొనటం (లేదా 

విసరుకొనటం), (ఫాలంమీది) చెమట తుడుచుకొనటం, గాలినికోరటం - 

వీటేదా(రా న్నేందాన్ని అభినయించాలి. 

తాత్సర్యం : విభావాలు : (కోధం, భయం, వార్షం, లజ్జ, దుఃఖం, (శద 

రోగం, తానం, వ్యాయామం, క్రమం, ఘర్భ్శం, నంవీడనం. 

అనుభావాలు : వ్యజనగ్రవాణం, న్నేదాననయనం, వాతాభిలావం. 

టీక : శరీరంనుంచి సలిలం వెలువడటం స్వేదం అని రసతరంగిణీకారుడు 
స్పష్టం చేసినాడు. విభావాలలో ' రసతరంగిణీకారుడు మూర్భను, విద్యానాథుడు 
“రతిని చేర్చినారు. “శ్రమ” అంపే రత్యాది సరిశ్రాంతి అనీ, ఆదిశబ్దచేతం 

గీత-నృత్తశ్రాంతులు కూడా గ్రాహ్యాలనీ సింగభూపాలుడు (ర,సు.1-302-303). 

ఉదా : హర్షదులన్నింటివల్ల కలిగే స్వేదాలకు ఉదాహరణలు కూడా 

ఇచ్చినాడు సింగభూపాలుడు. రెండు ఉదాహరణలు. 
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గీత శాంతి క 

గీతాంతరేషు |శమవారిలేశే ః 

కించిత్ సముచ్చ్యాసిత పత్రలేఖద్ | 

వుష్పాసవాఘూర్లిత నేత్ర శోభి 

ప్రియాముఖం కింవురుష శ్చుచుంబ | -(కు.సం.11-38) 

- పొటపాడిన పిదవ కలిగిన (శ్రమవలని' చెమట బిందువులచేత కొంతచెమ 
ర్చీన చెక్కిలి వత్రరేఖలు కలది, వుష్పమకరందపానంచేత భ్రమిస్తున్న కనులతో 

శోభించునది అయిన ప్రియురాలి ముఖాన్ని కింవురుషుడు ముద్దిడినాడు. 

నృత్త (శాంతి న | 3 

చారునృత్త విగమే చ తన్ముఖం; 

'స్వేదభిన్నతిలకం వరిశ్రమాత్ | 

.(చీమదత్రవదనానిలః పిబన్ | 

అత్యజీవ దమరాలకేశ్వరౌ || -(ర.ం.XIX-15) 

- సుందరమూూ నృత్తావసానమున శ్రమవలన పట్టిన చెమటచేత చెద 

రిన తిలకముకల ఆ నర్తకీముఖొన్ని ' ప్రేమతో, ముఖానిలంతో సేదతీర్చుతూ, 
' పానంచేన్తూ, అగ్నివర్లుడు, ఇంద్ర-కుబేరులను మించినాడు. 

2. స్తంభం 

మూలం : హర్త్ష-భయ-శోక-విస్మయ-విషాద-రోషాది . సంభవః స్తంభః | 
'వినంజ్లో నిషృ్రకంపశ్వ స్టీతః శూన్యజడాకృతిః | 
స్మన్నగాత్రతయా చైవ స్తంభం త్వభినయే ద్చుధః || 

-(నా.శా.VII-96, 101) 

అర్హం వ స్తంభ వార్హ భయ, శోక్క విన్మయ విషాద, రోవ-ఆది 

- నంభివణాన్తంభం- వార్షం భయం, శోకం, విన్మయం, విషాదం, రోషం 

మున్నగు వాటీవు నంభవిన్తుంది. 

' సానంజ్ఞః నివృర్గికంనః (చ) న్హితు శ్లూన్య-జడ-ఆకృతిక నృన్నగా 
తతయా(చావీవ), న్లంభం(త్ఫు, బుధః, అభినయేల్ = తెలివి లేకపోవటం, 

చలనం. లేకపోవటం, శూన్యంగాచూడటం,  జడత్త $ ంతోఉండటం, అంగ 

శెథిల్యం - "వీనిచేత స్త ంభాన్ని బుధులు అభినయించారి. 
జో 
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తాత్పర్యం : విభావాలు : వారం, భయం, శోకం, వినయం, విషాదం, 

రోషం మున్నగునవి. 

 అనుభావాలు : తెలివిలేకపోనటం, చలనం లేకపోవటం, శూన్యంగా 

చూడటం, జడత $ (ంతో ఉండటం, అంగ శ థిల్యం. 

టీక : స్తంభం నీచ-మధ్యమ ప్రకృతులయందే గోచరిస్తుందని శారడా తన 
యుడు. కాని ఉత్తమవ్రకృతులయందును ఇది నంభావ్యం. 

రాగం, విక్షేవం-వీటినికూడా విభావాలుగా పేర్కొన్నాడు శార్హ దేవుడు. ఈ 
సందర్భంలో రసతరంగిణి ఇట్లా వివరించింది : శరీరధర్మ మైన గతి నిరోధింవ 

బడటం స్తంభం. ఇట్లా చెప్పటంవల్ల నిద్ర-అపస్మారములందు అతి వ్యాప్తి లేదు. 

వలయంలో చేష్టానిరోధం (వధానం. ashi స్తంభంగా నిర్వచిం 
si ధనంజయుడు, 

ఉదా : హర్హాదులవలని స్తంభమునకు ఉదాహరణ లిచ్చినాడు సింగభూపొా 

లుడు. రెండు ఉదాహరణలు ఇ 

హర్గంవలనిస్త రభం : 

స్తంభ స్తథా దర్శితమాం నవేన 
భైమీ కరన్సర్శ ముదః (వ్రసాదః | 

కందర్నలక్ష్మీ కరణార్పితన్య . 
స్తంభన్య దంభం సచిరం యథావత్ 1 _ -(నైషధీయ చరితం) 

.-. దమయంతి కరస్పర్శవల్ల కలిగిన ముదం యొక్క ప్రసాదమగు స్తంభం 

నలునకు కలిగింది. అయ్యది, మన్మథశోభను ఒనర్బుటకు అర్చింవబడిన స్తంభం 
యొక్క సామ్యాన్ని చాలాకాలం పొందింది (దమయంతీ wre 

హర్షంవల్ల నలునకు స్తంభం కలిగింది). 

- అద్భుతంనలనిన్తంభం aR 

తద్గీత శ్రవణై కాగ్రా సంస ద|శుముఖీ బభౌ | 

హీమనిష్యందినీ [ప్రాత ర్నివాతేవ వనస్తఠీ 1 -(ర.వం.౫౪-66) 

- వారి (=కుశలవుల) గానం వినటంలో ఆసక్ర మైన. సభఅంత్యా ప్రాతః 

కాలంలో గాలివీచని వవవ్రదేశం మంచిబిందువులను '“కురుస్తున్నట్టు కన్నీరు 
విడుస్తూ శోభించింది. 
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8. కంపం = వేపథువు 
మూలం : శీత-భయ-హర్హ-రోష -స్పర్శ-జరా-రోగజః కంపః || 

'వేపనా తురణా తృంపా దే $వథుం సంవ్రదర్శయేత్ 

-(నా.శా.V1-96, 104) 

అర్హం : కంనకాశీత భయ, వార్ష, రోష, సృర్గ్భ్కు జరా, రోగజః 
=కంనం-శీతం, భయం, వార్లం, రోషం, సృర్భ్కు జర (=మునరితనం), 

రోగం- వీటివల్ల జనిన్తుంది. 

వేవనాత్,. న్ధురణాల్, కంపాల్, వేవథుం, and = వేవనం, 
స్తురణం (= అదరటం ), కంననం- వీటితో వేవథువును, ప్రదర్శించాలి. 

తాత్సర్యం : వ విభావాలు : చల్కి భయం, వారం, రోషం, న్పర్భ, జరత్వం, 
రోగం, | ఇ |. 

అనుభావాలు : వేవన, న్హురణం, కంవం. 

టీక : శాస్త్రకర్తలు కంవమున్సు వేవథువును పర్యాయపదాలుగా వాడినారు. 
ఆలింగనం, ఆచ్చురితకం (=గిరిగింతలు వెట్టటం) - ఈ రెండింటిని 

కూడా విభావాలుగా చెప్పినాడు సంగీతరత్నాకరకర్త. అంతే కాదు, వేపనం 
(shivering), న్లరణం (thorbbing), కంపం (shaking) - ఇవి చేపథువు 
(trembling) యొక్క ఉత్తరోత్తరాతిశయభేదాలని విశదంచేసినాడు. 

శరీరధర్మాన్నిమించి నిన్సందం (=మిక్కిలిచలనం) 'వేవథువు అని రసతరంగిలే 
కర్త (అంటే కన్ను అదరటంమున్నగు కేవలం శకుననూచకమైన శరీరావయకంవం 
ఇందులో చేరదు). హర్ల్ష- ర్ల-జరా-క్రోధాలవలని వేవథువుకు ఉదాహరణలొసంగినాడు 
సింగభూపాలుడు. 

క్ట 4. అ[శువు = అ(సం 

మూలం ౩ . అనందామర్షాభ్యాం ధూమాంజన జృంభతా దృయా చ్యోకాత్ | 
' అనిమేష (పేక్షణఈః కీతాదోగాత్ భవే దశః! 
బొష్పాంబువ్లుతనేత్రతా క న్నేత్ర నమ్మార్హనేన చ ! 
ముహు రశుకణాపాతై రాస్రం త్వభినయే ద్బుధః || 

-(నా.శా.VI-97, 107) 
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అర్హం ఏ; ఆనంద-అమర్లాభ్యాం, ధూమ-అంజనా-బ్బంభణాల్ , భయాత్, 
శోకాల్. అనిమేవ (వేక్షణతు శీతాల్, రోగాత్, అశ్రు భవేల్ = ఆనందం 
అమర్హం-వీటేవల్ల, ధూమం (=పాగ) అంజనం (కాటుకు) జ్ఞుంభణం 
(ఆవులింత). - వీటివల్ల, భయంవర్డ, శోకంవల్హ్ర, రెవ్సవాల్చక _ చూడటం 
వల్హ, చలివల్డ, రోగంవల్త, అ(శువు కలుగుతుంది. 

. బొవృ-అంబువ్లుతన్మేతత్వాల్, నేతనమ్మార్డనేన(చ), మువాఃఅ(శుకణ 
పొతె ఆన్రం(తు), బుధ్క అభినయేత్ =బొష్బాంబువులతో నిండిన కనులు, 

కనులు తుడుచుకొనటం లేదా కన్నీటో బిందువులను గోటితో విదిలించటం, 
మాటిమాటికి కన్నీటి బిందువులుకారటం- వీటోచేత్త అ[నమునుు బుధులు, 
అభినయించాలి. 

తాత్పర్యం : విభావాలు : ఆనందం, అమరం ధూమం, అంజనం, 

జ్ఞుంభణం, భయం, శోకం, అనిమేవ్య(వేక్షణం, శీతం, రోగం. 

అనుభావాలు ; బాష్పాంబున్లుత నేత్రాలు, నేత్ర నమ్మార్హనం, మరల 
మరల అ(శుకణపాతం. 

టీక : అశ్రువ్వు అస్రం-ఇవి పర్యాయపదాలు. 

“వికారజనితమైన అక్షిసరిలం అ[శువు'. అని రసతరంగిణీకర్త. 

ఉదా : విషాదంవలని అశ్రువు : 

త్వా మౌలిఖ్య (ప్రజయ కుపితాం ధాతురాగ్రై శృిలాయా 

మాత్మానం తే చరణవతితం యావదిచ్యామి కర్తుమ్ | 

అ(సై స్తావ న్ముహు రువచితై ర్షృష్టీ రాలువ్యతే ' మే 

-క్రార స్తస్మిన్నపి న సహతే సంగమం నౌ కృతాంతః || 

- (మేఘదూతం-[1-44) 

-అౌతి వై, గైరికాది ధాతువులతో 'ప్రణయకుపితవగు నీరూవును రిఫించి, 
నీచరణముల' “సన్ని ధివిపడి, తృస్తిపాందుటకు నేను కోరుకొనునంతలో - పొంగి 
పారలివచ్చే కన్నీరు నాదృష్టిని కప్పి వేసినది, పాడుదైనం, ఈవిధంగా కూడా 
మన సంగమం నహింవలేకున్నాడు (ఇది యు, తన ప్రియురాలికి. మేఘుని 
ద్వారా పంపిన వార్తలోనిది). 
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సంతోషంవలని అ్థశ్రువు : 

ఆనందజః శోకజ మశ్రుబాష్ప 

స్రయో రశీతం శిశిరో బిభేద ! 
గంగాసరయా ర రల ముష్టతప్త © 

హిమా।ద్రినిష్యంద ఇవావతీర్లః || -(ర.వం.XI1V-3) 

. “= (వెక్కేంద్దు వనవాసంచేసి తిరిగి వచ్చిన రామలక్ష్మణులను చూసిన 
కాసల్యా-సుమిత్రలకు) కన్నులనుండి ఆనందబాష్పాలు రాలి అంతకు వూర్వ్యం 

ఉన్న. శోకంవలని . వేడికన్నీటిని పోగొట్టినవి; అది, చల్లని హిమవత్ప్రవాహం 

వేడిగా: ఉన్న గంగా సరయూనదులను చల్లపరచినట్టుగా ఉన్నది. 

ర్, వె వర్ష్యం 
. చ్ 

మూలం : కీత-|కోధ-భయ-శ్రమ-రోగ-క్లనమ-తాపజం చ వైవర్ష్యమ్ | 

ముఖవర్ల పరావృత్యా నాడీపీడన యోగతః | 
వెవర్ల్య మభివేతవ్యం ప్రయత్నాత్ తద్ది దుష్కరమ్ || 

-(నా.శా.V1-98, 105) 

అర్హం : వెవర్ణ్యం, శీత (క్రోధ, భయ (శ్రమ, రోగ క్రమ, తావజం(చ) 

| = వి నర్ణ్హ్యం =వివర్ణ త=ముఖం రంగుమారటుం |. - శీతం, (క్రోధం, భయం, 

(శ్రమ్కు రోగం, క్రమం, తావం- వీటివల్ల జనిస్తుంది. 

నాడీపీడనయోగత, ముఖవర్హవరావ్చుత్సా (వ్రయత్నాత్, వైవర్ణ్యం, అభి 

నేతవ్యం, తల్: (హీ) దువ్కరం=నాడులను పీడించటం లేదా బిగబట్టటంతో, 

ముఖవర్గమునందు మార్చు తెచ్చి, ప్రయత్న వూర్గ(కంగా, బె భర్ణ్యమును అభి 

నయంచాలి. ఇదిచాలా కష్ట సాధ (0. 

తాత్సర్యం : విభావాలు : శీతం, (క్రోధం, భయం, (శమ, రోగం, క్షమం, 
తొనం 

అనుభావాలు ' నాడీపీడనంతో ముఖంలోని రంగులో (యత్న వర్మ 

కంగా మార్పు తీనుకొని. రావటం. (ఇది కష్టసాధ్యమైన కార్యం), 

టీక : నాడీపీడనంతోనేకాక సిందూరాదులను పులుముకొనటంవల్ల కూడా 

'చైవర్ష్యం సాధించవచ్చునని శార్ణీ దేవుడు. చిక్కిపోయినట్లు (జుకార్మ్యం, 
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చూవటం కూడా. అనుభావంగా పేర్కొని, విషాద-ఆతవ- రోషాల వలని 

చె వర్ష్యమునకు ఉదాహరణలు ఇచ్చినాడు సింగభూపాలుడు. 

6. రోమాంచం 

మూలం : స్పర్శ-భయ-శీత-హర్షాత్ కోధా ద్రోగాచ్చ రోమొంచః || 

ముహుః కంటకితతే న త బ్లుకసనెన చ| 

.వులకేన చ రోమాంచం గాత్రస్పర్శేన దర్శయేత్ || 
-(నా.శా./11-98, 104) 

అర్థం : న్పర్భ్య భయ, శీత వార్తాత్ =న్సర్భు భయం, శీతం, వారం 

- వీటివల్ల? (కోధాత్, రోగాత్ ( చ), రోమాంచూ =(కోధంవల్ర, రోగంవళల్ల 
9 

ధోమాంచం (: =గగుర్చాటు } (: కలుగుతుంది J 

 మువాః కంటికితత్తేన్స (తథా) ఉల్లుకననేన(చ్స, వులకేన(చ), గాత 
న్వ ర్భేన=మాటిమాటికి వెంట్రుకలు నిక్క బొడుచుకొనటం, శరీరం కంనీం 

చటం, వులకలు - కలగటం గాత్రన్ఫర్శుం -- వీటితో రోమాంచాన్ని 

(దర్శంచాలి. | | 

తొత్సర్యం : విభావాలు : నృర్గ్శ్కు భయం, శీతం, వార్లం, (క్రోధం, రోగం. 

అనుభావాలు : మరలమరల కంటకితత (0, _ ఉల్లుకననం, వులకలు, 

గాతన్ఫర్శ. 

టీక : ఆలింగవా-అచ్చురితకాలనుకూడా విభావాలుగా వేర్కొన్నాడు సంగీత 
రత్నాకరకర్త. వికారసముత్తమైన రోమోత్చానం (=వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచు 
కొనటం) రోమాంచమని రసతరంగిణీకర్త. విస్మయ-ఉత్సాహాలను కూడా 
విభావాలుగా, శరీరస్సర్శ ఘనం (=గట్టి)గా ఉండటాన్ని అనుభావంగా పేర్కొని, 
విస్మయ-ఉత్సాహ-హరాలకు ఉదాహరణ లిచ్చినాడు సింగభూపాలుడు. తెలుగు 
(ప్రబంధం “పారిజాతాపహరణంిలో కంటకితత 05కు ఉదాహరణ ఉన్నది (4కృ 

మృని మాటలలో -పాదతాడనం తరువాత). 

7. స్వరభేదం. = స్వ్వరభంగం. 

మూలం : స్వరభేదో భయ-హర్ష-క్రోధ-జరా-రౌక్ష్య-రోగ-మదజనితఈ | 
స ఫరలభేదో ౬భినేతవ్యో భిన్న గద్గద నిన్వవైః | | 

ష్ -(నా.7ా,VII-99, 104). 
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అర్హం ఏ న్వూరభేద్వు భయ్య వార్ష, (క్రోధ జరా, రౌక్ష్య రోగ, మదజనితః 

=న  (రభేదం- భయం, దా రం, (: ధం జర, రకం =నో రెండిపోవటం), 

రోగం, మదం-వీటీవల్హ జనిన్తుంది. 

భిన్న, గద్గద, నిన్ననెః, న్వారభేదం అభి నేతవ్యః౭ =భిన్న న్నన, . గద్దదన్వన, 

నిననములచేత్క న్ల  (రభేదం, అభినయింవబడాలి. 

'తాత్సర్యం : విభావాలు : భయం, వార్షం, (క్రోధం, జర్క రౌక్ష్యం, రోగం, 
మదం, 

అనుభ్లావాలు : భిన్నన్న(నం, గద్ధదన్ల గనం, నిన్ననం. 

టీక ఏ; ఉగ్రతను కూడా విభానంగా పేర్కొని సంగీతరత్నాకరకర్త ఇట్టా 
వినరించినాడు : 

“విస్వరం, భిన్నన్వరం, గద్గదత-ఇవి అనుభావాలు. “విస్వరం”' అనగా స్తాన 

భష్ట్రమైన ధ్వని (2౯7098 articulation). భిన్నన్వరమనగా. విచ్చిన్నమైన ధ్వని 

(=సాఫీగా లేదా వరుసగా, లేని ధ్వని). గద్గదస్వనమనగా అన్యవస్థిత మైనధ్వని 

(ఉచ్చ-నీచ-తానయుక్త మైనది)”. 

సుఖ-దుఃఖాదులవల్ల కలిగే విస్వరత్వం గౌద్గద్యమని చెప్పి, సుఖ-దుఃఖాల 

వల్ల కలిగే స్వరభేదానికి ఉదాహరణ లిచ్చినాడు సింగభూపాలుడు, 

దుఖంవలని వైస్వర్యం : 
విలలావే స బాప్పగద్గదం, సహజా మవ్యసహాయ ధీరతొమ్ | 

అభితనమయో2.పి మార్దవం, భజతే కైనకథా శరీరిషు |! 
-(౮.వం.VI-43) 

a అతడు (=అజమపోరాజు) సహజధీరుడయినవ్నటికీ, ధర్యం విడిచి, 

బాష్పాలతో గద్గదిక కలుగునట్లుగా విలపించినాడు. బాగా కాలితే, ఇనుముకూడా 
మెత్తవడుత్తుంది! ఇక (ప్రాణులను గూర్చి చేరే చెప్పేది ఏమి? 

రీ. ప్రలయం 

మూలం : శ్రమ-మూర్భా-మద-ని .మోహాదిభిః ప్రలయః || 
నేరక అక గణం గోల కల్యివా గ; 
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మహీనిపాతనాచ్చాపి వ్రలయాభినయో భవేత్ || 

-(నా.శ.V1-99, 107) 

అర్హం ; (శమ, మూర్చ, మద, నిద్రా, అభిభఘయాత్క, మోవా-ఆదిధీఏ 

[వలయజ(శమ మూర్చ, మదం, నిద్ర అభిఘాతం (దెబ్బ లేదా గాయం), 

మోవాం మున్న గువాటేవల్ల, ప్రలయం (సంభివిన్తుంది). 

. “నిళ్ళేవ్టు నివృ9కంవత్తాత్, అవ్యక్త శ్ర (సీతౌల్ (అవీ), మహిని 

పాత నాల్ ( చాఅప . (ద్రలయ-అభినయః, భవేత్: =చేష్థారాహిత్యం, చలన 

రాహిత్యం, నిశ్వానం తెలియరాకపోవటం, నేలమీదవడటం - నీటీచేత 

(వలయం యొక్క అభినయం ' జరగాలి. 

తాత్సర్యం : విభావాలు : (శమ మూర్భ, మదం నద్ర, అభిఘాళతం, 

మోవాంమున్నగునవి, 

అనుభావాలు : నిశ్చేష్టత్య నివృ9కంవత్స అవ్యక్త మైన శ్వాన మహీ 
నివొతం. 

టీక : నస్టనంజ్ఞత్వం (ప్రలయమని ధనంజయుడు. శరీరధర్మ మైన చేష్టనిరో 

ధింవబడటం (వ్రలయమని రసతరంగిణీకర్త (చేష్టాశ్రయః శరిరమితి శాస్త్రీయం 
లక్షణం). 

ఉదా : దుఃఖంవలని వలయం : 
| వవుషా కరణోజ్హితేన సా 

_ నివతంతి సతి మవ్యఫాతయత్ | 
నను. తైలనిషేక బిందునౌ 

సహదీపార్చి రువైతి మేదినీమ్ || -(5.నం.VIII-38) 

-- (ఇందుమతి) ఇంద్రియాల చేత త్యక్తనుయిన శరీరంతో నేలపై సడుతూూ, 
భర్తను (=అజమహారాజును) కూడా .వడేటట్లుచేసింది; దీవజ్వాల కారుతున్న 
తెలబిందువుతోకూడా నేలపై పడుతుంది కదా! | 

ఘాతంవలని వలయం : 
పూర్వం (ప్రహర్హా న జఘాన భూయః 
వ్రతిప్రహారాక్షమ నుశ్వసాదీ | 
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తురంగమ స్కంధ నిషణ్ణదేహం 

వ్రత్యాశ్వనంతం రివు మొచకాంక్ష || -(ర.వం.VII-47) 

- తొలుత గుబ్టవురౌతు, తురగారోహి అయిన శత్రువీరుని కొట్టి, ఆతడు 
తిరిగి కొట్టుట కశక్తుడై, గుజ్జంమీదనే మూర్భపోగా, తాను మరల కొట్టుటకు 
ఇచ్చగించటం లేదు; అంతేకాదు, ఆశత్రువీరునకు మరల తెలివి వచ్చుగాక అని 
కోరుకొంటున్నాడు. (ఇందులో ఘాతంవలని మూర్చ వర్షితమైనది). ' 

9. జృంభ 
_జృంభా చ నవనుః సొత్తి (కో భావన ఇతి ప్రతిభాతి. 

ఊర్షన్నానన ముల్ల సత్కుచయుగం సి ద్యత్క_పోలస్తలం 

కుంచత్సక్యు గలద్దుకాల ముదయన్నాభి |భ్రమత్ భూలతమ్ | 
బాలా(గాంగులి బద్ద బాహాపరిధిన్యంచ ది వృత్త తికం 

త్ర్యుట్యత్కంచుక సంధి దర్శితలసద్దోర్యూల ముజ్బంభళతే | 
ఇత్యాదౌ శృంగారతిలకాదా చ నాత్తి (కకభావ 

సామానాధికరణ్య దర్శనాత్ ॥ 

నను సొ భావాఒనుభావ ఇతి విసరీతమేన కిం న 

స్యాదితి వాచ్యమ్; సత్యను భావత్వే భావత్వ 
విరోధాత్ పులకాదీనాం తథా దృష్టత్వాత్. 

నవచాంగాకృష్టి నేత్రమర్హనాదినామపీ భావతా(పత్తిః. 

తేషాం. కాలా, రసానుకూలో 

వికారో భావ ఇతి హి తల్హక్షణమ్, అంగాక్కష్ట్యా . 
దయో హి న వికారాః. కింతు శరీరచేష్టాః. పతక 

“సిద్ధమేతత్ , అంగాకృష్టీః అక్షిమర్తనం చ 

పురుసై రిచ్చయా విధీయతే వరిత్యజ్యతే చ, 
-'జృంభా చ వికారాదేవన భవతి? తన్నివృత్తా 

నివర్తతే చేతి. 
Pp -(రసతరంగిణి 1౪-10) 

తాత్సర్యం : 'జంభో నా ) అనేది అకా. సొత్తి త్త భావంగా 

గోచరిన్తున్న ది, 
f 
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ఉదా. ఆబాల ఆవులిస్తున్నది -- ( ఆసమయంలో ఆమె) ఆనం వెకి 

ఎత్తింది. కుచయుగలం - ఉన్నతమైంది. కపోలములందు. స్పెదబిందువులు 
ఉన్నవి. షక్ష్మ ములు కుంచితములెొ నది, దుకూాలం జారుతున్న ది. నాధి 

గోచరిన్తున్నది. (భూలత భమిన్తున్నది. రెండుచేతులు అంగుళాలయొక్క 
చివరలను నగ్షన్వరం బంధించి. వర్తులాకొరంగా. వై కెత్తింది. (తికం కించిత్ 

వివృత్త మైంది. కంచుకంయొక్క_ ముడి విడివడింది. లనత్ బావామూలాలు 
కన్సట్టుతున్నాయి. 

శ్ 

ఇటువంటి ఉదాహరణలనువట్రి, “శృంగారతిలకం మున్నగు శాస్త్ర, 

(గ్రంథాలను ' అనునరించి “జ్రుంభ ’ సాత్తి (కభావనంగా (గ్రహింనబడింది, 

శంక ; అయితే ఇది భావమా? లేదా అనుభావమా? విశిష్టమైన ప్రమాణం 

లేకపోవటంచేత దీనిని అనుభావంగా ఎందుకు (గహించరాదు? లేదా దీనిని 

సాత్మికభావం యొక్క అనుభావంగా (గ్రహించినా విరోధంలేదు - ఎందుకంటే 
రోమాంచాదులు సాత్త్వికభావాలు అనుభావాలు కూడా అవుతున్నాయి. 
అయితే, ఈవిధంగా అంగనంకోచం, నేత్రమర్హనం మున్నగు వాటిని కూడా 

నొత్తి (కభావాలుగా [గ్రహాంవవలసె ఉంటుంది. 

సమా; కొన్ని ఇది సమంజసంకాదు - కారణం వీటిల్లో భావలక్షణం 

లేకపోవటమే. “రసానుకూలమైన వికారం భావం” అని కదా చెప్పబడుతున్నది. 
మరి అంగసంకోచాదులు రసానుకూలాలు కాదుకదా. ఇవి శారీరక చేష్టలు 
మాత్రమే; ఇది. ప్రత్యక్షసత్యం. అంగసంకోచం, నేత్రమర్దనం . మున్నగునవి 
వురుషుల ఇచ్చానుసారంగా జరగుతాయి - ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చేయ 
వచ్చు; ఎప్పుడు అక్కరలేదనుకొంటు అప్పుడు మానవచ్చు. ఇంక జృంభ అనేది 
ఆంతరవికారంవల్ల సంభవిస్తుంది. ఆ వికారం శాంతించగొనే, అవృలింతకూడా 

పోతుంది. 

ఉదా ; ఆధాయమౌనం రహసి స్థితాయాః 
సంభావన థ్ జృంభామచలాత్మజాయాః | 

చుట్కు9తిం -“స్మేరముఖోను హేశః 
' కరాంగులీభిః కలయాంచకార || 
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_ మానంతో మౌనంధరించి ఏకాంతంగా ఉన్న అచలాత్మజ (=పార్వతి) 
అవులిస్తుండగా చూస్తి నవ్వుతూ మహేశుడు (=శివుడు) చిటికెలు వేయ 
సాగినాడు. 

టీక :. తక్కిన సాత్త్విక భావాలనలెనే జృంభకూడా ఆంతరవికారవరిణా 

మమే కావున: దీనిని కూడా సాత్తి(కభావంగా (గ్రహించటం సమంజసమని 

భానుదత్తుని (ప్రతిపాదన, 

వందే కవీంద్ర వక్తేంందు 

లాస్యమందిర నర్తకీమ్ | 

దేవీం సూొక్తిపరిస్పంద 

సుందరాభినయోజ్ఞ (లామ్ || 

-వ్రోక్తి జీవితము-కారికా ప్రారంభమంగళక్టొ కం 





శ్రీ/,మదోపవధూస్వయం[గ్రహపరిష్పం గేషు తుంగస్తన 

_ వ్యామరాద్గలితే౭.పి చందన రజస్యంగే వహన్ సౌరభమ్ 

కళ్చిజ్హాగర జాతరాగ నయనద్వంద్వః ప్రభాతే శ్రియమ్ 

బిభత్కామపి చేణునాదరసికో జారా|గణీః పొతు వః || 

-వుష్పబాణవిలాసం- 1. 



వ ఇభిచారి (-సంచారి) భావాలు 

వ్యభిచారిభావాలు 
మూలం :-వ్యభిచారిణ ఇదానీం వ్యాఖ్యాస్యామః. అత్రాహ- 

వ్యభిచారిణ ఇతి కస్మాత్ ? ఉచ్యతే- వి-అభి 

ఇత్యేతా వువనర్గౌ. చర ఇతి గత్యర్హే ధాతుః, 
= వివిధ మాభిముఖ్యేన రసేషు చరంతితి 
వ్యభిచారిణః. వాగంగపత్తోపేతాః ప్రయోగే 
రసా న్నయం తీతి వ్యభిఛారిణః. అ(త్రాహ- 

కథం నయంతీతి? ఉచ్యలే--లోకసిద్దాంత 

వీషజయథా నూర్య ఇదం దినం నక్షత్రం 
వా నయతీతి. న చ తేన బాహుభా 

స్కంధేన వా వీయతే. కింళు లోక్రసిద్ధ 

మేతత్. యధేదం. సూర్యో నక్షత్రం 

దినం వా నయతితి ఏవ వ్యభి 
చారిణ ఇత్యవగంతవ్యాః. YF 

వ్యభిచారిణః, ఇదానీం, ed భ్రస్వామజావ భి చారి dela ఇడ, 
వ్యాఖ్యానిస్తాను. 

ఆ(త-ఆవా=అంతట (దుమల) న్న: 

eran ఇతి, కస్మాత్: కలనా అన్సి ఎందుచేత (చెన్సబడీ 
నవి)? 

ఉచ్యతే= (| చన్పభిడుతున్న ధి) నమాభానం ; 
వి అభి ఇతి వీత్తే .ఉభవర్లౌ=విి wat ఈ రెండు, ఉవనర్గలు, 
చర్చ. ఇతి గతి-అర్తే ధాతు “చరో- అవేది, గడి (-చరించటం= కద 

లటం), అనే అర్హంతెలి'వే, ధాతువు (=(క్రియ).- . 

గి 
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క్ర అభిముఖ్యేన, వివిధం, చరంతి, ఇతి, వ్యభిచారిణశా రసాలవివ 

యంలో, ఆభిముఖ్యం (=సవాకారిత్తగం)తో వివిధంగా చరించేవ్సి కావున, 

వని వ్యభిచారులు ( అనబడ నది ): (వపయోగే, వాక్ -అంగ-న త్త (-ఉ వేతాః, 

గ్రసాన్, నయంతి, ఇతి, వ్యభిచారిణణ= (నాట్య } (పయోగమందు వాచిక 

ఆంగిక-సాత్తి(క-అభినయాలతో కూఢినవై, రసాలను తీసికొని వచ్చేవికావున, 
వ్యభిచారులు (అనబడీవని ). 

.. " అ్యతఆవా=అంతటు, (బుషుల్సు!... వ్రశ్నించినారు:. కథం, నయంతి, 
పతన ఇ (వ్యభిచారులు రసాలను) ఎట్టా తీనుకొనివస్తాయి? ఉచ్యతే= (భర 

జ సమాధానం) చెవ్పబడుతున్న ది. ఏవం లోకసీద్రాంతః= ఇదీ (=ఇట్లా 
/. కదం) లోకద్రసిద్ర మైనదే; యథా నూర్యః, ఇదం, .దినం, వ్యా నక్షత్రం, 

షోను! ఇతీ=ిట్లా జంకు, సూర్యుడు, ఈ దినాన్ని. .లేదా ఈ నక్షత్ర నము 

ఎాయాన్ని,, 'తీనుకొవివస్తున్నా ధు, .అవటుంవంటిదే; తేన్మ బాబూభ్యాం, వా, 

న్కు ంధేన, ఆనీయతే, న(వ)=(కాన్ని) .నూత్యునిచేత (=సూర్యుడు), బావావు 
లతో (మోనూ), సృ_ంధాఖ్లమీధ (వెట్టుకొని) తీనుకొనిరావటం లేదు కదా? 

కింతు, వతల్, లోకవపిద్దల వవహ ఇది (= = ఇట్లాచెవటం,} లోక వసిద్ర 

మేకధా. 

యధా, సూర్యః, 'ఇదం నక్షత్రం, వా దినం నయతి, ఇతి, ఏవం, 

ఏతే, వ్యభిచారిణి, ఇతి, అవగంతవ్యాః =ఎట్లా నూర్యుడు, ఈ దినాన్ని, 

లేదా. నక్షత్రాన్ని తిన్గుకొని వస్తున్నాడు, . అని (చెన్న ఓం కలదో), అట్లాగే, 

ఈ, 'వ న్యభిచారుల్ల (రసాలను తీనుకొనివస్తాయి Bs అన్ని తెలీయవలె. 

2 వృజినం భోధాలకు' అస: వేట్టావచ్చిరద? -. 

స మ స్ట వ్యభభారి (=5+అధి+ చర) అనేవదంలో ని-అభి-' అనేవి 

చెర" ఉవవర్ణల; చరి" అవే. . ధాతువునకు “గతి (=చరించటం) అని అర్థం. 

రఫాల, విషయధిలో ఆభధిముఖ్యం (= సహాకారిత్వం)తో, వివిధంగా చరించేవికావున 

ఇని వ్యభిచాధిభావాలు అనబడినవి. ' ఈ వ్యభిచాధిభావాలు వాచిక-ఆంగిక- 

పాత్త్వికాభినయ్యోపేతములై . ie an రసాలను తీసికొని వస్తాయి 

(=ఆస్వాదయోగ్యాలుగా చేస్తాయి). : oN 



bas: (=నంచారి) | భావాలు ప. 323 

బుతులు: ఎట్లా తీసికొని వస్తాయి? 

భరతముని : ఇట్టాచెవ్పటం లోకంలో (ప్రసిద్దమే. ఈ నక్షత్రాన్ని ' లేదా 
ఈ . దివాన్ని సూర్యుడు తీసికొనివస్తాడు అనటంవంటిదే ఇదికూడా; . కొని, 

సూర్యుడు . జాహువులతో మోస్తూ లేదా. వృంధాలమీద పెట్టుకొని వానిని. 
తీసుకొని రాషటంలేదు కదా? అయినా, సూర్యుడు పసు లేదా నక్షత్రాన్ని 
తీసి సికొనివస్తున్నాడు అని 'చెవ్పటం లోక ప్రసిద్ద మే. ఇటే 'న్యభిచారి భావాలు 

శ్రయోగమరిదు రసాలను తీసికొని వస్తోల్లు.. "అని గ్రహించాలి. 

 టీక్ల వవ్రే. వి+అభధి+తర (వ్యభిచారి) .- ఇందులో . *వి" తశ 
అభి (=ఆభిముఖ్యంతో) అనేవి రెండున్ల్నూ ఉవసర్షలు.. ఇంక “చరి .డాతువునకు 
గతి “లేదా. భరించటం అని అర్థం. కాగా విశేషంగా, అభధిముఖ్యంతో' చరించేవి, 
ఇమే రాల విషయుంలో “ అభధిముఖ్యంతో ' లేదా వహకారిత్వంతో, అనేక 

జ్ చరించే భావాలకు వ్యభిచారి. భావాలు అనిషేరు. 

. “దస్తాలను తీసికొని వప్తాయి' .- ఇందులో 'తీసికొనివస్తాయి” అన్నదానికి 
కండు అర్హాలు ఉన్నవి - (1) "రసాలను ఉత్పాదిలవజేయటం (bringhig Rasa 
into రజక), -. అంటే స్థాయిభావాన్ని నంస్కరించి, రననిష్పత్తిశి తోడుసఢటం; 

(2) రసాలను "సామోజికునకు అభిముఖం (=ఆసా దయోగ్యం) చేయటం. 

వె. భరతమునినీ తనుసరీంచి, ధినంజయుడు వ్యభిచారి భావాలను క్రింది 
విధంగా నిర్వచించినాడు: య. 

'. విశేషాదాభిముఖ్యేన వరంతో వ్యభిచారిణః " 
స్థాయిన్యుద్మగ్న నికుగ్న ఇ “కళ్లోలా ఇవ' వారిధౌ || 

జ bisa 1౪-7) 

న. ॥ విశేషంగా అభముఖ్యంతో ఛరిన్తూ మం పముద్రంలో 
తరంగాతపల్లై, స్లాయిలో.. '. వృట్టుత్తో..నికీనం అవుతూ ఉంటాయి (ఇంటే. 
స్థాయిని సంస్కరిమ్హా ప్థాయరూపాన్నే పొందుతాయి). 

గ 4. , వుచ్చారీల్లావాల్టను (శోంతవివులంగా విథరిరినినాడు. వింగభూషాలుడు; 
“D ఈ చం చాగంగనత్త్వాలతో కూడివనై, భావంయొక్క గతిని. 

(=గమవాన్ని) . సందరివనేసేవికావున. ఇవి. “వంచారులు అని కూడా వ్యనపషో 
రింవబడతాయిి (ర. ను యల. 
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2) ఈ వ్యభిచారిభావాలు పరస్పరం విభావాలు (=కారణములు), అను 

భావాలు (=కార్యాలు) కూడా కాగలవు; ఈ" కార్యకారణాలను లోకాన్ని వచ్చే 

నిర్ణయించాలి. 

ఉదా: సంతావం-దె దై న్యానికి విభావం, గ్లానికి అనుభావం. విషాదం-ఉత్సాతా వే 

గొనికి, అనుభావం, స్తంభానికి విభావం. ఇట్లాగే ఇతరములు (ర.సు.1-95+-గద్య). 

3) ఈ వ్యృభిచారిభావాలు న్వతంత్రాలన్సీ వరతంత్రాలనీ రెండు విధాలు 
- ఇతర భావానికి అంగాలై దానిని పోషించేవి పరతంత్రాలు. అట్లాకానప్పుడు 

. స్వతంత్రాలు (ర.సు.11-96-97). సందర్భానుసారంగా వీనిని గ్రహించాలి. 

4) భావం అనౌచిత్యంగా (ప్రవర్తి ంచితే “భావాభాసంి అవుతుంది- అస 
త్యత్వం అయోగ్యత అనే భేదాలచేత భావాభానం రెండు విధాలు. అచేతనాలకు ' 

భావం (=మనోవికారాదులను) కల్పించటం “అసత్యకృతభావాభాసం), ఇంక 

నీచములైన తిర్యక్కులనుకానీ, నీచమానవులనుకానీ ఆశ్రయించితే అ అభాసం 

అయోగ; (కృతం అవుతుంది (ర.ను.11-97-98). 

5): ఈ వ్యభిచారిభావాలకు నాలుగు అవస్థలు ఉన్నవి :' ఉత్పత్తి, సంధి, 
శబలత్క శాంతి (రసు.11-99-101). 

(1) భావోత్పత్తి న భావం జనించటం భావోత్సత్తి లేదా భావోదయం. 

(ii) భావనంధి : సమానములు లేధా అనమౌనములు అయిన రెండు 

భావాలు, ఒకచోట కలియటం. 

“ (ము భావశబలత : వలుభావాలకు పరస్పరం కలిగే సమ్మర్హం. 

(17).. భావశాంతి : మిక్కి లిగావృద్ధిపాంధి ఉన్న. భావం నశించటం, 

6) వ్యభిచారి భావాలు “మువ్పదిమూడు” అని భరతముని నిర్దేశించినాడు. 
కక! కొందరు. - ఉద్వేగం, గ్ దంభం, ఈర్ష్యమున్నగు చిత్తవృత్తులను 
వేరుగా: ఛెప్పేనాళు, ఆ ఇవీ" అన్నీ  'వైనిచెప్పిన 'ముఫ్పెదిమూడు' వ్యభిచారి 

వ్రాత! ' అంభల్భవిస్తాయి.. భావష్రాశమారుడికూడా. ఇట్లాగే చెప్పినాడు. 

| . ఉదా: _చంభం వరశ్రతావరూవం; అది అది అమాయలో అపఫిత్తలో అంత 
.శృవిస్తురేద చిత్తాన్ని" డ్రవేరివజోస లక్ష ఉంకేల స్నేహార 'హర్షంలోచేరిపోతుంది. 

- స్యతిషయు 'ధానమాతాదిజమై అమర రూనమైన ఈర్త్య 'అమర్షమునందే అంత 

రిస్తుంది వడనినయుమైకే అనూయలో ౪ అత్యవట్తం (ర _ 
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ర్. 1) అటునిటు రనములందు సంచరించటం, అనేకరసనివృత్వం, 
అనేక రనవ్యావ్యత(ం - వీనినల్ల వ్యభిచారిభావాలకు ఆ పేరువచ్చింది. (భరత 

ముని చెప్పిన *వివిధంగా అన్నదానిని రనసతరంగిణీకర్త ఇట్లా వివరించినాడు) 
(రనతరంగిణి-V-4ఉవ శ్లోకం తరువాతి గద్య). 

2) (వూర్వరాగంలోని) దశావస్థలలోని అభిలాష, గుణకథన, ప్రలావం- 
ఇవి మనోభావాలు కదా? వీటిని వ్యభిచారి భావాలలో ఎందుకు గణింవలేదు? 
అని వ్రశ్నించుకొన్సి రసతరంగిణీకర్త ఇట్టా చెప్పినాడు- అభిలాష జౌత్సుక్యంలో, 
గుణకథనం వర్షనాత్మక స్మృతిలో, వ్రలావం ఉన్మాదంలో అంతర్భవిస్తాయి 

కావున వానిని వేరుగా గణించలేదు (రసతరంగిణి-44న శ్లోకం తరువాతి గద్య). 

6.' బాలరామవర్మ 33 వ్యభిచారి భావాలను ఉత్తమ-నుధ్యను-అధను 

ప్రకృతుల మధ్య ఇట్లా విభజించినాడు (వుట-197)- 

ఉత్తముల భావాలు : చింత, మోహం, స్మృతి, ప్రీడ, హర్షం, ఆలస్యం, 
చావలం, జాత్సక్యం, అవహిత్త, ధృతి, శాంతి (=[శ్రమ) (ఇవి  వద్మినీజొతి 
స్త్రీకికూడా వర్తిస్తాయి) 

మధ్ర్యముల భావాలు : అసూయ, దైన్యం, నిర్వేదం, గ్లాని శంక్క మదం, 
ఉగ్రత విషాదర, మౌనం, ఆధి OE వ్యాధి (ఇని చిత్రిణీగుణాలు 
కూడా). 

అధముల భావాలు : శ్వాసే నిద్ర వితర్శం, అపన్మారం, జడత, 

అమర్హం, ఆవేగం, గర్వం, ఫాతం, నువ్తం, హౌతి (తాల (ఇవి శంభఖిణీ-హస్తినీ 
గుణాలు కూడా)... 

నాట్యంలో నంచారిభావాలను, (త్రివిధ (పకృతులగు (స్తీవురుషులు, బేశ- 

కాల-అవప్టలను అనువళించి . (వదర్శంచాలని భరతముని చెపి సన దానిని ఆధారంగా 

చేసికొని, బాలరాఘవర్మ వైవిభజన చేసీ ఉంటాడు. 

1 _— అనుసరించి, అర్వాచీనాలంకారకులు పలువురు వ్యభి 
చార్గిభాతాలు ౩ . 'అంగీకరించినారు. ఒకరిద్దరు మరికొన్నింటిని 
వ్రతిపాదించివప్పటిక్సీ. Fey 'వానిని' నిరాకరించి అవి అన్నీ, 33 
భావాలలోనే పాయని. పేర్కొన్నారు... . . రామచంద్ర 
కూడా 33 భావాలనే అంగీకరించినవ్వటికీ, అంతమౌా(త్రమేకాదనీ, మరికొన్ని 
pens ఉండే అవకాశం ఉన్నదనీచెప్పే, (క్రిందివానిని పర్కొన్నారు : | 
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శుభ (hunger), తృప (thirst), 

మైత్రి. (friendship), ముదిత (యిటు, 

శద్ధ (fth)), దయ (compassion) 

ఉపేక్ష (indifference), ఆదితి (hatred) 

సంతోషం (contentment), శమీ (patience) 

. శూరం (tenderness), రతం. న. 

దాక్షీణ్యం (courtesy ye :: శమున్నగునవి.. ౨. + [| | 

 అంచేకాదు, స్టాయిభోవొట తనుభోవాలు కడా వ్యభిహారిభ్లావాలు ప 

తతత: వ్యభిచోరే: 'భాహాలు' కావటం ' 

శృంగారంలో వోసర; శొంత కరుణ-హాస్యోలలో రతి, భయ-కోకాలు కరుణ-శృం 
గారాఖలో; వీరమందు (కోధం, జుగుప్ప భయానకమందు, ఉత్సాహా-విస్మయాలు 

అన్ని ఛషముళందును : వ్యభిచారి భోవొలు కోగలవు. (శనతరం-1/-చివర) 

|  peyeholegical studies స Rasa” "అనే గ్రంథంలో. ణా, రాశేశ 

గుప్త స్థాయి-వ్యఖిచారి భావములు నలుబది ఒక్కింటీని, అర్హాజీనాలంకారికులు 
చేర్కొన్లిన శమ-స్నేటా-. భక్తీ- -నాత్యభ్యములనెడ్ మరినాలుగు-'స్తాయభోచకులను, . 
ఛలమ్లవైడి? శంక క: శ్యేధిశారిధాషనటను నతిశీలించి, 'శ్రిందినిథరగా సిద్దరతిలచినోద్సు: 
స ణన! 

ele A 

Ee: యం. 
are maenfal sections ) 
de. 5 ne a Sp Wry ౪a గె భం pg 

© హా ణి ల న కీ (= 2 / bh క టా. ri క 

జ యి గ్ ళ్ టే sh FE ౪ కః క న | ॥ 
క్ జ 

a By: టం. ww దంల ల్ 
న క 4 eh gy గ్ ఖీ wf కే న గో 

ళ్ గ U , ల్లో 

న్ టే ల Ty అ “0 గ. న్ 

wr, - | స్టే ' 4 క్? శ్ . క 
Ca ర ఇవ శ "I ఖల స్ట 

ను జిల కాలిలో కపట wo menial afections. 

జ Pere ey Ee 
క్ pe ము. 5 

we we ఖ్ మ. 4! క ' i " 

న్ జా, త నో శక, టో క | ॥ న ఖ్ ssp WY a స్? గ్ “ | i య. ii స Fa 

య... శ ల. గసలష్ rip ౩. 
శ ః ఇ న 

rr ™ శీ ॥ 2 లలా చ ॥ 
జ L ల! 7 క్ ॥ - శ శ క J ణీ 

ihe), he stats బయత 0న tired బాం 
3 DE oe at lod ER CH TEE NOIRE పు హస సస సన 
_ జ l శక శ ఆ aE జ 1 నరం ఇ pin 7 శ కక 1 ; Fi 

i f | Or CE ఇ ల ద గ 

గ న! క క్ 4 

ME ef Ard పణ 
శ ఖ్ ల (శ్ (స a pn dr 

ue", Co 
సు 

థీ 

“ay. Ws ఖ్ 

fh Ul AE a 

శ! 

క 1 | ge క ' ' ' ళ్ ts ' క 2 (1 లే స ణః 4 

ల్ శ ల! న వ. భౌ ఖీ తో Fah) వ్యా లగ క్ టట gus hg శ a FN Lt h hh నా జ్జ 

న్ ర్ట బట శ nak) మట వ్ సై స్తనాల ఇ త aT ఇక ఖీ why శ శ శ! ba oh ఖ్ అం, ఖా ey 

Fa + 

పసన o£. Bharata fourteen | 

as 

rr 7 శ ప ta | అ a or | ద 

ఇ | స్ | 1 టో టన న | a ' 4 హో ల్ ఇ 1 

ae తమన టం. షం] మలు 



లారి (దసేంార).భావాబ నం తా. 
(8) One is:an unemotiona feeling (శమం) లే... 

{h) The-thirty-fourth Sancharibhave mentioned ‘by Deva హత. 
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వ్యాఖ్యానాలుచేపినాడు. అతడు రసామభూతికి సంబంధించిన “హధ్రాశణీకళటు:. 
స్టితి”ని నా టి గోరా కూడా .. రసతా పన్న ఫళ్యననలవనే. 

ఇటాల్లే ఈ రన ot gi జ్ 

ఏ తా. ip sa చర్చి. తల్ల క ల Ad | 
శ్ రేగ. wa rm F య | 5 శన ఇ ళ్లు వ ' జా మ్ స్ట 

ఇక్ ₹ ‘ ME, pe >- క ల న 

క న్ ' గ bp ; (a క ra శ ఇక న వ్ గ్ - i క్ ఖ్ nm rf, 

ERs se శ శః ళ్ గ ఖ్ న. న. Ey ma > rn త్ న! + | 181 జీ Fy 

We sre a ఆన్ ఇ sr ఇల్ ih ba | ee క #1 + మ శే 

న్ 0 ్న త “| స 0 ఓ షి ణి | | i 

గ్ హ్ జ ణ్ క! ణ్ -! జ ॥ వ 1 

on "ల oh es ల లీ = చితా ath న్ Lf, జో 3- ఇ జ ॥ 7 వ 

స ల్ అ గో గ ax లో 71 సను ఇ bel + w{ క. త్తే sai papi wr | శ అ 4 క శ క సీ 

స్త క్రీ గ టీక. దర్గాలు చెపినొడు-- 1. Riaseas ‘toes 
ణా 

లి ళ్! ణ్ at జ! 

శీ aa క్ 

ఇయ! న క. 2. Rasa as ‘Einotiom:.-- 
ప రెరడు 'విధములసీ ఆత 

శ్ 

bp al 1 dl 

ల. స వ. 
నా క్షీ ష్ : ణ ఎ లో ఖీ ణీ క ప క స్ ey శ “Eh సిటి,” క టల ఇ ళా గ్ ఖ్ 

స్త్ క్ / చాల్ల బధ జ క. న ren క [| | 4 REE + CO ee ష్ | న టల te ii a ayn or d | DO జ్య క్రీ క్ష =. శ ద్ i a hau! "WF a xy ry" ఖీ త! టీ! క్ “A ఇ ॥ ప Ll ee Ww : న] జ్ జే శ్ గ 

న్న నా క ఖా eg EE Pe! “త స ర క pe tu శ శ స్మ A, ee స్వ 4 ॥ 

న TONE: 0h api PCN Ld We "= మ ~~ Rl, fn "ళ్ ॥ BE శ ల 1 



328 సాత్తి (కాభినయం 

అర్హం $1 దారిద్య్ర, వ్యాధి, అవమాన అధిక్షే వ-ఆకుష్ష, (కోధతా. 

డన ఇన్టజనవియోగ తత్తజ్ఞాన= దారద్య(ప్రాొప్త్రి (దీర) వ్యాధి అవమానం, 
ఆశ్షేవం, తిట్టు, (క్రోధంతో కొట్టబడటం, ఇన్హులైనవారి ఎడబాటు (లేదా 
మరణం } పర(బవ్మా యొక్క జ్ఞానం కలగటం ఆదిభిః, విభ్యావై కి నిర్లే(దః 

నొమ సనముతృ్సద్యతే-మున్నగు, విభావాలవల్డ, నిర్హేదం అనేది, కలుగు 
తుంది. త్తం నీచ కునత్తా(నాం=స్త్రీ/లు, అధమ(చక్ర్రుతులు కుతి స) తులు-విరి 

నిర్లేదాన్ని; ' రుదిత్క సాశ్ల్వసీతాఉచ్చ (సేత, నం వ్రధారణ-ఆదిభిక అనుభావై*, 
అభినయేత్ =రోదనం, నింళాగనం, ఉచ్నా(సనం, తర్మించటం, మున్నగు, అను 
భావాలతో, అభినయించాలి, . 

భివతిచాఅతక్లోకణఈః అర్జాన్ని' నూచించే శ్లోకం ఒకటి ఉన్నది. 

దారిద్యం, ఇష్ట వియోగ-ఆద్యాజదాం(ద్యాం ఇష్ట జనవియోగం, మున్నగు 

వాటివల్ల; నిర్వేదః నామ, జూయతేజనిర్వేదం అనేది కలుగుతుంది; నం 

ర త పట న ur 

ధారణ, నిశా నై =మంచిచెడ్డల వివేచన నిశ్వాసాలు-వీటిచేత; తన్వ( తు. 
అభినయ భవేత్ =నిర్వేదంయొక్స అభినయం జరగాలి. 

అ(త్ర-ఆనువంళక్సే. ఆర్కే .భినత=ఈ అర్జాన్ని విశదంచేస్సే ఆనువం 
శ్యము లయిన, ఆర్వావ్చుత్తాలు రండు ఉన్నవి. 

ఇస్ట జననివ్రయోగాత్, దారిద్యాజ్, వ్యాధిత్స తథా దుఖాత్స్ వరన్య 
బుద్ధిః దృష్టా =ఇష్టులయిన వారియొక్క ఎడబాటు దారిద్ర్యం వ్యాధి, 

మరియు, దుఃఖం, వరుల' అభివృద్ది చూడటం - వీటేవల్డ; నిర్హేదనాను, 
నంభవతి=నిర్వేదం అనేడి, ' కళుగుతుంది; బావ్యవరిన్దతనయన్క (వునః) 
(చ) సాశా(న్క దీనముఖనేశ్రజటొప్పాలతో తదీనీన కనులు నొళానసొలు, 

. దీనంగా ఉన్న ఉన్నముఖ-నేత్రాలు' కలవాడై; .నిశ్వేదవాన్, వురువు, యోగి 
ఇవ, ధ్యానవర్కు భివతి(హీ)=నిర్హేదంతో ఉన్న, వురుషుడు, యోగివల్సె ధ్యాన 
వరుడు, అవుతాడు. 

తాళ్చర్యం : దారిద్ర్యం. వ్యాధి, అవమానం, అధిక్షేనం, ఆ్రుష్ట 
(=తిట్టు), (కోధతాడనం,  ఇష్టజన వియోగం, తత్త (జ్ఞానం: మున్నగు విభా 
వాలవల్ల నిర్వేదం కలుగుతుంది. (దుఃఖం, నరుల అభివృద్ది. ఈ రెండు 
విభావాలు ఆర్వాచ్చత్తాలల్లో అధికంగా - జెన్ఫబడినవ్ని, _ 

రోదనం, నిశ్వాసాలు, ఉచ్చా(సాలు నంవ్రఢారణం మున్నగు అను 
భావాలతో స్త్రీలు నీచవ్రక్రుతులు కుత్సితులు నిర్హేదాన్ని అభినయించాలి, 

1 క 

3 213 
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ఇంక నిర్వేదంలో ఉన్న వురుషులు _బావ్బవరివ్హతనయనాలత్యో సిశా(సా 
లతో దీనము లైన ముఖనేత్రాలతో యోగివలె ధ్యానవరులుగా ఉంటారు. 

దరూ : తత్త(జ్ఞానం, ఆవద్క ఈర్ష్యూమున్న గువాటేవ్వ తన్నుతాను 

అవమానించుకొనటం (=కించపర్చుకొనటం) నిర్వేదం అవుతుంది. 
రును : తత్త(జ్ఞానం, దుర్గతి ఆవద్క వివయోగం, ఈర్ష్య దుఃఖిం- 

వీటివల్ల కలిగే నిష్ట లత్సబుద్ధి నిర్వేదం అవుతుంది. 

టీక : తత్త (జ్ఞా నం=జగన్మిథ్య, |[బహ్మానత్యం అనే జ్ఞానం కలగటం; సంద్ర 

ధారణం=మంచిచెడ్డల వివేచన లేదా అవుగాముల ఆలోచన; నిష్పలత్వబుద్రి= జగత్తు 
మిథ్య అని తెలియటం లేదా తన ప్రయత్నాలు ఫలించకపోవటం నల్ల కలిగే 
నిస్పృవా. _ 

సం.ర.లో-- ఆకోశనం, అధిక్షేవం, వ్యాధి, క్రోధం, తాడనం, దారి(ద్యం, 

ఇష్టవియోగం, - వరకీయవృద్దిదర్శనం = ఇవి నీచవ్రకృతులకు విభావాలు; అవ 
మానం, తత్త (బోధ-ఇవి  ఉత్తములకు విభావాలు, “తత్తజ్ఞానం కలవారికి 

జగత్సదార్షాలు అనుపాదేయాలు” అని శారదాతనయుడు. 

ద.రూ.' వ్యాఖ్యలో, ర.సు.లో తత్త్వజ్ఞానం, దారిద్ర్యం, ఆపద, విప్రయోగం, 
ఈర్హ్య- వీటికి ఉదాహరణములున్నవి. నిర్వేదం- విభావం, అనుభావం, 
రసాలకు అంగభూతంగానే కక స  (తం(త్రంగా కూడా ఉంటుంది. 

ఇట్లా తక్కిన వ్యభిచారి భావాలవట్ల కూడా ఊహించాలి. 

ఉదా:() వివ్రయోగంవలని నిర్వేదం (ఆత్మానమానసహితం) : 
యస్యాంతే దివసా స్తయాసహ మయా నీతా యథా స్వేగృహే 
యత్సంబంధికథాభి రేవ సతతం దీర్దాభి రాస్ట్రీయత | 

వీక స్పంప్రతి నాశిత ప్రియతమ స్తామేవ రామః కథం 
పావః వంచవటీం విలోకయతు వా గచ్చ త్వసంభావ్య వా॥। 

-(ఉ.రా.11-19) 

- ఈ వంచవటిలోనే మునువు నేను ఆమె (=సీత) తో కూడి 
స్వగృహమునందువలె దినములు గడపినాము. 

దీనిని గూర్చిన సుదీర్హములయిన కథలనే ఎల్లప్పుడు చెప్పుకొనేవారము, అట్టే 
ప్రియురాలిని పోగొట్టుకొని పాఫాత్ముఢయిన ఈ రాముడు, ఇవుడు ఒంటరిగా, 
ఈ వంచవటిని ఎట్లా చూడగలడు? చూడకయే ఎట్టా మరలిపోగలడు? 
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(11) Wa Rt wa రసొలకు నాన కావటం 

(ద.రూ.వ్యాణ్య) ' : 
"యో బొహావో న యుధి నైరికళోర కంఠ. 

పీఠోచ్చల . ద్రుధిరరాజి విరాజితాంపాః 

నాపీ పియౌొ వృథువయోధర వ1తభంగ- 

" సంక్రాంత Mees ఖలు నిష్పలాస్తే H 

= ఈ బొహాొవులు - 'యుద్రమందు 'వైరుల'.కఠోరకంథతటాలనుంచి (స్రవించే 
రుధిరధారల చేత ' నుశోభితములు కాలేదు; (ప్రియురాలి పీనవయోధరములందలి 

వత్రావళుల కుంకునురసంచేత కూడా సుశోభితం కాలేదు; మరి ఇవీ నిష్ఫలమ్సులే. 

నమస్కంధుడయిన శత్రువు. లభించలేదు; సుందరి అయన ప్రియురాలయినా. 

- అభించలేదు,. - అధిదుచే ' వీధాశ్ళంగార రసములందు నిర్వేధం వ్యభిచారిభావం ) 

' అయింది; ఇస్తే ఇతరరఠనములందు కూడా నిర్వేదం అరగభోతం అవుతుంది. 

అయితే, నిర్వేదం రసొంగంగానే 'కొక-స న్వతం(త్రరగాకూడా ఉండగలదు, 

. స్వేత, స్వతంత్రంకావటం (ద. రూ, వ్యాఖ్య) : 
భోః: కథయామ చై వహతక్షం మాం విద్ది శాభోటకం ' 

sesh వ పక్త్?. సొధు వదితం కస్మాధ్యతః (శూయతామ్ | 
 వామేనాత్ర. వట స్తమధ్వగజన సర్వాత్మనా "సీవచే 
"వ చ్యాయాటే వ వరోపకొరకదణే మార్గస్టిత స్యాప మే. i అం 

కా సీ. ఎవరు? 'చెఖుతోను. ద్రైఫవాతకమైన శాఖోటకము గౌ నన్ను 

ఎరుగుము వైరాగ్యంతో . మొటాధ్లుతున్నట్లున్నావు. చక్కగా. గ్రహించావు; 
ఎందుకో చెబుతాను విను; 'నోకు. ఎడం (ప్రక్కను .వటువృక్షమున్నది; బాట 
'సారులము అదీ' సర్వాత్మనా.  సేవిస్తున్నది,. ఇని నేను దారిలో ఉన్నప్పటికీ, 

వరోనకార్గంచే"సే ఛాయకూడాొ నావల్ల ' లభించటేంలేదు. 

Ray తత్త్యజ్ఞానం వలని నిర్వేదం "2... 

“ప్రాప్తాః శ్రియః సకలకొముదుఘూ స్తత కిమ్? 
న్యన్తం వదం . శిరసి విద్విషతాం తతఈ కీమ్? 

సమ్మానితొః ప్రణయనో విభివైః తతః కిన్? ' 

' కల్పం ప సతర SE తనుభి స్తతః కిమ్? . 
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—_ అన్ని కోరికలను చేకూర్చగల సంపదలు లభించినవి? కొని ప్రయోజనం 
ఏమిటి? _ శత్రువుల... తలలపై కాలుమోపితినిి . కాని వానివలన' ప్రయోజనం 
ఏమిటి? '(ప్రేమాన్నదులగు పారిని. . 'నమ్మానీంచితిని; కాని తృప్తి ఎంతకు? 
అకా దేహం ధరించి ,జీవించినా నానా. ఏమిటి?. (a2 అన్నీ మిధ్య 

(7) 'ఆవదవలని . నిర్వేదం వ 
_' సురతశ్రమసంభృతో ముఖే. 
..థ్రీయతే. సే దలవోద్గమో౬ షీ తే | 

అథ చొన్తమితా త్వమాత్మనా క 5 

ధిగిమొం ' చేవాభ్ళతో నుసారతామ్' 1... , -(6.S0.VII51) 

“ఎ ఓ ప్రియురాలా! సురత. శ్రమమువలన కలిగన సే (దబిందువులు 
ఇవ్పుడు కూడా నీఘుఖంమీద చూస్తూనే ఉపహ్నాను; కాని పీళ్ఫలేకుండా 'పోయితివి 
=అనే స్తమించితిని). క్ు ఈ కనా ఏనునవచ్చు? ys 

2, గ్గని 

Ce జః ee వాంత-విరీక క వ్యాధి-తపోనియు- మోఫవాస- మనసా 
- " పొతశయమదన-మద సేవ. నాతివ్యాయా మోధ పగమవా 
- శ్కత్చిపాసౌ*నీద్రోళ్ళేవాది విషావైః సముత్స"' 
'ద్యతే. తస్యాః ఇమ వాక్య నయన-కపో లోదర- 
మందవదోతశ్షేవఆ నేవ- నానుత్సాహో తనుగాత్ర 

క వైవర్ల్య స్వరభేదాదిభిః అనుభావై అభనయః 

ప్రయోక్త వ్యః. 

అత్రార్యే భవతః-- . 
వాంత- విరిక్ర=వా్యధిషు తవసా మ చ జాయతే గ్లాని? [ 

కాళ్ళే వన పొధినేయా మంద జ్రమణేన. 'శేంపీన | | 
 గదితైం కామక్షమై ర్నేత్ర 'ఫికారైశ్చ పీవపంచారై? | ట్ 
శ్లథళావేనాంగానాం. ముతా నీర్లిశేత్ గాన సం 

Re) 

J వాంతో, వరిక్త, వ్యాధి, తస, నీయమ్మ, ఉవవొన్స, మనస్తావా సంతులు, 5 
ని లేచనాల్కు వ్యాధి, తపను / నియమాలు, ఉననానం, మునోధ్యాధి; అతి 
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శయమదన మద్య నేవన=అధికంగా నంభోగించటం, అధికంగా |తాగటం; - 
అతివ్యాయమ-అధ్ల(గమన, క్ల్షుత్-వీపాస్కా నిద్రాచ్చేద=అతిగా వ్యాయామం 
చేయటం, ఎక్కువ దూరం నడవటం, ఆకలి దప్పీ, నిద్రాభంగం (జాగ 
రణ); ఆదిభిక విభొవైఇ గ్లానినామ్క, నముత్త ద్యతే=మున్నగు విభావాలవల్ల, 
గ్లాని అనేది కలుగుతుంది. 

క్షామవాక్త-నయన కపోల-ఉదర=నీరసీంచిన మాటలు, కనులు, చెక్సి. ళ్ళు 
పొట్టుకలిగి ఉండటం; మందవద-ఉత్లేనణణ వేవన, అనుత్సావా, తనుగ్యాత్ర 
బె వర్హ్య్ర న్వరభేద= మెల్లగా అడుగులు వేయటం, వణకటం, ఉత్సావాం లేక 
పోవటం, శరీరం నన్న గిల్లటం, వివరం, న్లగరభేదం; ఆదిభిః, అనుభావై *, 
అభినయ [ప్రయోక్త వ్యజ=మున్నగు, అనుభావాలతో, ( గానిన్సి) అభినయిం 
చాలి. . .. నై . 

అ(త-ఆర్వే భీవత్== ఈ నందర్భ రణ 1 రెండు ఆర్యులు . కలవు, 

వాంత్క' నిరిక్త, వ్యాధిష్కు తపస్కా జరస్కా గ్లాని, జాయతేజవాంళులు, 
విరేచనములు, వ్యాధి తనను మునలితనర-వీటేవల్ల, గాని కలుగుతుంది; 
కార్మ్యేన, మంద(భమణేన కంవేన సా, అభి నేయా= శరీరం నన్న గిల్లటం, 
మెల్లిగా అడుగులువడటం, వణకటం- నీటితో గ్లాని అభినయంవబడాలి, 

. శమక్షామైః గదితైబ నేత్ర దికారైః (వ), వీనసంచారె క. అంగానాం శ్లథ 
_ భావేన మువాామునొః గాసి వ్ల శేత్: =వినీ విఖివీంచని మాటలు, నేత 
__చంచారాలు వికారంగా చీనంగా ఉండటం, అవయవాలు దొరిపోటవంా రీటేం 

మరల మరల చూవటంచేత శ్లానిన్ని నిర్రేశించాలి. . 

తాత్పర్యం : వాంతులు విరేచనాలు వ్యాధి. తనన్సు (వతాది 
నియనూల్కు ఉవనానం, మనస్తావం, అధికంగా నంభోగించటం, అధికంగా 
త్రాగటం, అతివ్యాయామం, దూఠం నడవటం, ఆకలిదవులు కలగటం, నిద్రా 
భంగం మునలితనం, మున్నగు .విభావాలన్యు గ్లాని నంభినిన్తుంచి. 

నీరసించిన మాటలు కనులు చెక్కిళ్ళు పొట్టు ' కలిగి ఉండటురి మెల్లగా 
అడుగులు వేయటం, వణకటం, ఉత్సావొం లేకపోవటం, శరీరం చిక్కటం, 
చెవర్డ్యం, న్పరభేదం ' వేత్రవికారాలు, మంధగతి, అవయవాలు 'జారి 
హోవటం మున్నగు అనుభానోలను మరల మరల- ప్రదర్శిన్లూ గ్లానిని అభినముంచాలి. . . 
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టీక: దరూ : రతిమున్నగు వాటివల్ల, ఆయాసం దప్పి ఆకలి-- 

వీటివల్ల, ప్రాణం చాలిరానటం గ్లాని అవుతుంది. వైవర్ల్యం, ' కంపం, 

అనుత్సాహం, శిథిలములైన అంగములు వచనములు-- ఇని ఇందలి [క్రియలు 

=అనుభావాలు). - 

“రసు = అధి వ్యాధి, ముసలితనం, దప్పి, వ్యాయామం, సురతం మున్నగు 

వాటివల్ల (ప్రాణం చాలిరావటం గ్లాని ' అవుతుంది. నీరసించిన అవయవములు 

వచనములు తౌపం, అనుత్సాహం, వైవరక్ష్యం, కనుగుడ్డు తిరుగుడువడటం-- 

ఇవి ఇందలి. క్రియలు. 

వ్యాధి శరీర వ్యథకాగ్యా ఆధి మనోవ్యధ. నిష్పాంణత=ప్రాణంచాలిరావటం 
లేదా ఊపిరి అందకపోవటం. గ్లాని=బలంతగ్గటుం లేదొ నీరనవడటం. అధి, 

వ్యాధి, జర తృష్ణ, వ్యాయామం, సురతం- వీటికి ర, నే.లో ఉదాహరణలు 

కలవు. గ్లాని రసాలకు అంగం కావటంలేదా స్వతంత్రంగా ఉండటం అనేవి 

నిర్వేదానికి చెప్పినళ్లు ఊహించుకోవాలి. 

అధర-నేత్ర-కపోలాలు జారటం, పాధాలయొక్క_ ఉత్తేవనిశ్షేపాలు, మందం 

కావటం - ఇవి సం.ర.లో స్పష్టం చేయబడినవి. 

ఉదాహరణలు : i 

(ప అతిసంభోగంనలని గ్లాని : 
చొక్కి కనులు మూయు సుదతి జచ్చెనటంచు 

విడిచిపాణు కాంపు వెడంగుంజూచి, 

ప్రత్తి కొమ్మ, సగము పగిలిన కొయలా క 
-మొగమువంచి చేల నగియంబోలె, 

- గాథావవ్తశతి 1-60, రాళ్ళవల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ గారి అనువాదం, 

(1). తృష్ణవలని గ్లాని : Ea 
' వింధ్యాధ్యానో విధల పిలా రీ తత్ర- పీతా. .. 

 .  యావమ్మార్శ్యాం కలయతథి "కల వ్యాకులే . -రామభద్రే.. | 

శ ద్రాక్ ' సౌమిత్రి వుటజికలనే, మాదధానో ' తలానాం 
తావత్స్యాప్తో కాం వారిణానై వైర్ష్ణరేణ 11 

x తాలరా లాట అంకం 
ణ్ 
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- వింధ్యవర్వత మార్గములందు ప దొరకటం. అరుదు. అచట దస్పిగొని 
సీతమూర్భఫోగా రామభద్రుడు. కలతవడినాడు. అప్పుడు లక్ష్మణుడు" ఆకు దోన్నెను' : 
చేతిలో వట్టుకొన్నంతలో వర్షధారవడగా ' ఆతడు దానిని గ్రహించినాడు, ' 

(iii) అధి (=మనోవ్యధ) వలని గ్లాని : 
| .కిపలయ .మివ ముగ్రం బంధనా' ది (పలూనం' 

_ హృదయ కుసుముశోషే దారుణో దీర్హ శోకః |; 
- గ్రవయతి _వరిపాండుక్షానము మస్యాః శరిరం 
శరదిజ ఇవ ఘర్మః ప | 

(6 ను=పుట 312) ( 

ww  వట్టునుండి. దారివడిన. లేతచిగుధువలె, శరత్కాలమందలి. చేడీమికి గురి. 
అయిన" కేతకీ కునుమంయొక్క 'లోవలిభాగంనలె తెల్లనయిన ఈమె శరీరాన్ని, న 
చనా తమన్న వాడజే సే దీర్హశోకం మరింత న ర. 

(స్. వ లా గ్లాని ' 

న హల. గనునా.- 'జృుతున్వనా | 

_ ఛాజయక్ష్మ పరిపోని రాయయౌా క 
య క. సమవస్థయా. చులామ్ 1. 

(రవం, XIX-50) ! 
pp ఖే య. 

న వ beara ష్ష్ ల తేల్లబొరిన ముఖం, అల్బభూషణ 
a అననం Sete "సడక్స మెల్లని మాటలు. -' ఇట్టి క్షీణదశ 

మ్ సుక్ష కని, శల, ననన ఉన్నది, 
ee | | టే. శంక 
మూలం ?' శధకానొమ' సందేహాత్మికా, ఛ్త్రనీచ వ్రభవా. చార్యాభి[గ్రహణ 

వృషానధాధ ఫాసకర్మ 'కధణాదిభిః విభానైః 
సముత్సట్యతే. తస్యా ముహుర్ముహు. 'రనలోక 
వానకుంఠన ముఖకోషణ జిహ్వాపరలేహన 

'ముఖవైవర్ల్య న్వరభేద 'వేవథు శుష్కోన్న కంఠా 
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యాన సాధర్మ్యాదిభిః అనుభా వైః అభినయః 

_వ్రయోక్తవ్య. అత్రశ్లోకః ; 
| RE శంకా [ప్రాయః కార్యా భయానశే | 

- ప్రియవ్యలీకజనితా తథా శృంగారిణీమతా | 
'అత్రాకార సంవరణ మపి. కేచిదిచ్చంతి. తచ్చ 

_-కుశలై రుపొదిభి రింగితై శ్చోవ లక్ష్యమ్. 
 అత్రార్యేభవతలా : 

ద్వివిధా శంకా కార్యావ్యోత్మ సముత్తా చ పరసముత్తా చ | 

యా తత్రాత్మ సముత్తా' సా జ్లేయా' దృష్టి-చేష్టాభిః 1 1] 
. కించిత్. వ్రవేసితాంగ స (ధోముఖో వీక్షతేచ పార్మా(ని | 
గుధుసజ్ఞమానణిసా హో, శ్యామాస్య he పురుషః || 

-(నా. శా.౪11-గద్య+33- 35) 

అర్హం : _శంకానొను నంధేనాఅత్మికొ, త్ర -నీచ [వభవా=శంక ' అనేది 
నందేవారూవ మైనది శ్రీలయందును నీచ (థకతులయందును కలుగుతుంది, 
చౌర ్య-అభి[గవాణ, 'వవ-అవరాధ్య, నొవకర్మ కరణ-ఆదిభిః= దొంగతనం వోట్టు 
బడం, రాజునకు అవకారం.- చేసే ఉండటం, Sheed aaa మున్నత్యు 
విభావెజ నముత్సద్యలతే=్వవిభావాలవలన్క, కలుగుతుంది. ఖత, 

తనా 0 అభినయ, మువాఃమువొఃా అవలోకన అవకుంరన్మ నుఖశోనల, o 
జిహ్లోవరి లేవానై దాని (=-శంకయొక్క ), అభినయం, మరలమర్లల (oe: 
వెనుకకు) చూనూ ఉండటం, ముఖం చాటునేయటం. లేకా చా. తపనకు 
టొనికే వ్రయత్ని రచటరం, నోర్లు. =e mgt పను జ ష్ న్ 
కొనటం, ముఖవై వర్జ్య ee 

oo 

ఇ గో ఖ్ [a ఇ 1 
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అ(త్క ఆకొరనంవరణబవా-అవ్ కేచిల్- ఇచ్చంతి=ఇందు ఆకారాన్ని కప్పే 
వుచ్చుకొనటం కూడా కొందరు అంగీకరిస్తారు; తత్ (చ, కుళ్లలెఒ ఉపా 
దిభిక ఇంగితె ః(చ), ఉవలక్ష్యమ్=-అది (=ఆకారనంవరణం), కుశలమ్ములైన 
ఉపాయాలచేతనుు ఇంగితములచేతను నూచింవబడాలి. = 

. అ(త-ఆ ర్యేభవత ఈ అర్జాన్ని నూచించే రెండు ఆర్యులు కలవు. 
శంక్కా ద్దివిధా కార్యా(పి)=శంక్క రెండు విధాలుగా నిడూనీతం 

కావాలి. ఆత్మ నముత్సా(చ), వరనముత్తా(చ)=1. ఆత్మనముత్రం (=తన 
దోనంనలన్ల తనయందు జనించినద్సి), 2. వరనముత్తం (=ఇతరుల వలన 
తనకు నంక్రమించినది); తత్ర య్యా ఆత్మనముత్తా సౌ, -దృృష్టీ చేష్టాభిః 
జోయా =విద్సి ఆత్మనముత్తమో, అది ద్ధున్తులవలన, చేష్టలవలన తెలియ 
దగినది. 

శంకితః, వురునజశంకతో కూడిన వురువుడు; కించిత్, (వవేవత- 
అంగ  అధోముఖ4 పార్మా(ని-వీక్ష తే(చ)= కొంచెంగా చలిన్తున్న అంగ 
ములు వంచినతల, (నక్క లకు చూడటం; గురునజ్రమూన జిబూగక శ్వ్యామ- 
ఆన్యజ= ముద్దగాచానబడ్న్స నాలుక్క నల్థని ముఖం-కలిగఉంటొడు. 

తాత్పర్యం : శంక నందేవారూసమైనది; స్త్రీలయందు నీచవ్రక్టుతుల 
యందు జనిస్తుంది. చౌర్భంవట్టుబడటం, రాజునకు 'అవకారంచేసీ ఉండటం, 
పావకార్యంచేస ఉండటం, ' మున్నగు నిభావొలనల్హ్ల శంకకలుగుతుంది. మరల 
యరల దిక్కుఖు చూడటం, అవకుంఠ్నంి, ముఖశోన్న రం, నాలుకతో "వెదవలు 

నాకటం, ముఖివైనర్ణ్యం, 'న్వరభేదం, వేనథువు, 'వెదవులు ఎండిపోవటం, 
మాటరాకపోవటం వంటి అనుభావాలచేత శంకను అభిశయించాలి,. 

 చౌర్యాదిజనితమైన. శంకను సాధారణంగా భయానకభసనుందు చూన 
వలె ప్రీయవ్యలీకక్ల తమైన శంకను శృంగారరనమందు ఛూవనలె. శంకను 
అభినయించటంలో ఆకారనంవరణాన్ని కొందరు కోరుతారు; దీనిని కుళలము 
లయిన ఉపాయాలచేతన్సు ఇంగితాల చేళను (నోదర్శించాలి, 

ఈ నందర్భ్రంలో రెండు ఆర్యులు కలవు, 
, శంక రెండు విధాలు ఆత్మ నముజ్రం; వరనముళ్రం. ద్భష్టులనువట్ట, చేష్ట 
లయను. అత్మ నముత్రమయిన శంకను, గుర్తించాలి, శంకతో కూడిన వురు 
వుడు కొంచెంగా చలిస్తున్న అంగాల , అధోముఖం, పార (వీక్షణాలు, ముద్దగా 
ముందుకు చాపీన నాలుక్క నల్హబడిన ముఖం కలిగి ఉంటాడు. 
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ద.రూ : వతుల్మక్రౌర్యందర్హ కాని, నీయదుర్రయంవ కానీ అనర్హాన్నా . 

ఊహించటం శంక అవుతుంది. కొందర, శోషణం, ఎక్షణం, వె దర ఖా 

న్పరభంగం అనేవి ఇందలి ఆనుభావాలు. 

రను: చేిర్వుం, అవరాధంమున్నగు. వాటిక తనకు అనిబ్ల ౦ దొలుగుతుం 

దేమో అని నందేహించటం శంక అవుతుంది. మరల చురల ప్రక్కలకు 

చూనూడం ండటం, ముఖం వాడటం, అవరకుంఠనం, ఎ్వ్వ్రం, స్తరభంగ 

లేదా మెడనంచటం మున్నగునవి ఇందలి అనుభావాలు, ఆత్మో ట్ర తం, pe 

అనేభేదాలచేత శంక రెండు విధాలు. న్వకార్వ జనితమైనది ఆత్మో త్రం 

సో(త్రం. సాధారణంగా ఇది వృత్త యొక్క ఇంగితొాల ద్యారా వ్యక్త మవుతుంది. 

._ (భ్ర్రూభూతారకా- దృుష్ష వికారాలు Mie ఇతరులయొక్క అకొర్భాలవల్ల 

“తనయందు కలిగే శంక. వరోత్రం; ఆకారాన్ని నట్ట దీని చేష్టలను (గ్రహించవచ్చు; 

. ఈ ఆకారం సొత్తి త్తి (కవరమైనది. అంగ- (ప్రతృంగములందు కన్న ర్లు. వికారాలు 

చేష్టలు. 

ఉదా + ర ఆత్యో త్ర తోధోంకో + 

మృద్నన్ క్షీరాది చౌర్యా న్మన్భణనురభిణో నృక్ష్యణీ సాణిఘనై * 
ఆఘాయాభఘాయ వాన్తం నవదినరుషయన్ కిం కిణీ మేఖలాయామ్ | |. 
వొరంవారం విశాలే దిగిదిశి వికిరల్లోచనే ల్ కోలత్రా లే 
దర కరడ అ వరినరమయితే కూటగోపాలబాల || 

. స సై! hunted 

“కపట గోపాలబాలుడగు శ్రీకృత్తుడు పొలుమున్సగు వొని ని దొంగిలించి 
/ తినటంవళల్ల బాగా వాననకొట్టుతున్న దౌడలను చేతితో: నొక్కు తూ, చేతిని 
"| మాటమాొటికి వానన చూనూ, be చేతిని. గడ్టౌల మొలత్రాడు నై రాస్తూ, 

_“చలిస్తున్న కనుపావలు కలిగి, విశాలమ్ముకైన' దృమ్ణులను మాటేమాటికిని దిక్కు 
.. లందు  ్రనభించజేస్తూ, మెల మెల్డగా' ర్లిద్ర్యకు టు. జ 

. '" అవరాధంవలని వరోత్రశంక 2 
3 (వీతే విధాతం ..వురా వతభూయ' మరా uh 
' వ్యవేఒన్యతో యదభయం న భవా. నవాంయుః | 
తన్మర్మణీ సృశళతి మూ మతి మాత మద్య 
హో! వత్ళ! శాంత మథవా దశకంథరో2.వీ 1 , '. 

సి -(అన్రరాఘవం-[”అంకం-9) 
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- నాయనా! తొల్లి బవ్మా అనుగ్రహించి వరం కోరుకొమ్ము అన్న వడు, 
నీవు గర్పించి, మనుష్యులను లెక్క చేయక, తదితరు అవల్హ చావు లేకుండునట్టు 
వరదుడిగినావ్రు. అయ ్యాదినామర్శ ములను మిక్సి లిగా బాధిస్తున్న ది. అయినా 

నీవు దశకంతుడవు కదా! .(ఇవి మాల్వవంతుని మాటలు). 

4. అసూయ 

మూలం : అసూయానాము, నానాపరాధ ద్వేష వరైశ్వర్య సౌభాగ్య మేధా 

విద్యా లీలాదిభిః విభా'వైః సముత్పద్యతే. తస్యాశ్చ 
పరిషది దోషపభ్యాపన గుణోపఘా తేర్తాచక్సుః 
ప్రదా వాధోముఖ భుకుటీకి యావజ్ఞాన కుత్స 
నాదిభిః అనుభావైః అభినయః ప్రయోక్తవ్యః, 
అత్రార్యే భవతః = 

పరసొభా న్యెశ్వరతా మధా లీలా సముచ్చంయాన్ దృష్ట్వా | 
_ఉత్పద్యతే హ్యసూయా కృతాపరాధో భ వేద్యశ్చ || 

భుకుటి కుటిలోత్కటముళైః సేర్వ్యాక్రోధపరివృత్త వేత శ్చ | 
గుణనాశన విద్వేషై స్త్యత్రాభివయః ప్రయోక్తవ్యః || 

_-(నా.శా.VI1-గద$+36-37) 

అర్థం : నానా- అమాధ్య ద్రే(ష, వరై శ్ల్వుర్భ్య-సౌభాగ్య- మేధా- విద్యా, 
లీలా-ఆద్కి విభావెళ అనూయానామ్క నముత్సద్యతే = దివిధములెన అన 
రాధాలవల్ల, దే (షం వల్ల ఇతరులయొక్క సౌభాగ్యం ఐశ్వర్యం మేధ నిద్వ 

విలానం - వీటియొక్క చజోన్నత్యం, చూడటం వల్ల, అనూయ అనేది జని 
నుంది. | 

వరివది దోనవ్రఖ్యానన, గుణ-ఉవఘాత్క ఈర్తా చక్షుః (వదాన్మ అధో 
ముఖ, (భుకుటీక్రీయ్య, అవజ్ఞావు కుత్సన-ఆదిభి అనుభా వెళి అభినయః, 
(పయోక్తవ్యః = నభిలో దోషాలనే ఎన్నటం, గుణాలను నిరసీంచటం, 
ఈర్హ్యను వెలిగ్రక్సే కనులతో చూడటం, (కింది చూవులు చూడటం, 
బొమముడి వేయటం, లెక్క చేయకపోవటం, నిందించటం, మున్నగు అనుభా 
వాలతో, (అనూయ యొక్క) అభినయం చేయాలి. 

అత ఆరే భచతః = ఈ నందర్భుంలో ౮ందు ఆర్వులు కలవు. వర 

సాభాగ్య, ఈశ్చరత్కా మేధా లీలా నముచ్చరియాన్, దృష్టా( = వరుల 
యొక్క సౌభాగ్యం, సమృద్ది లేదా వ్రభుత్తం, మేధ విలానం- నీటియొక్క 
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అతియం చూసే యః, ్థతఅవరాధః భవేత్ (చ), అనూయా ఉత్పద్యతే 
( హి) = ఎవడు, ఓర్తలేడో, (ఆతని వాదయమందు), అయాయ జనిస్తుంది, 

తత: = అజబ్బటు, కుటిల, (భుకుటూ ఉత) సం ఉయు[ై 4 ఎ-ఈర్హా (కోధ 

వరివృత్త నేత్రం (చు, గుణనాశన-విదే మె శి అభినయ, వ్రయోక్త వ = కుటో 
లంగా (భుకుటి చూవటం ముఖం (త్రిన్హు “కోవటం, ఈర్చా(కోధాలతో ది ౨డీన 

కనులను (తివృటం, గుణాలను నిరనించటం, దే  (షించటుం - వీటితో (అనూ 
యను) అభినయించాలి. 

తాత్పర్యం : విభావాలు : వివిధములౌన అవరాధాలు, ద్వేచం, వరుల 
సౌభాగ్భ-ఐశ్తార్వూ మేధా- విద్యా-విలాసాదులు. 

అనుభావాలు : వరివత్తులో దోవ వ్రఖ్యావనం, గుణనిరననం, ఈర ఛలో 
చూడటం, అధోముఖంతో చూడటం నిలవటం, బొచుముడి వేయటం, నిరా 
దరణ చూవటం, తిరన్మల్లలించటం నిరసనగా చూడటం, నిందించటం మున్న 

HMI: 

, ఈ అంశాలను దివరించే రెండు ఆర్యలు కలవు : 

వరుల సౌభాగ్య- ఈశ “రతా- మేధా-లీలల ఆధిక్కాన్లి చూడటం వళల్డ, ఓర్త్వ 
లేని వానియందు అనసూయ జనిస్తుంది. బొమముడి పాటులో, 'ఉత్క టు 
ముఖంతో, ఈర్హా -(కోధాలు నిండిన కనులతో, గుణినిరననంతో, దే ) (షం తో 

అనూయను భా 

. టీక ఏ పరుల ఉత్కర్షను సహించలేకపోవటం అసూయ అని ధనంజయుడు. 
వరులకు ఆనిష్టం కోరటం కూడా అసూయయే అని రసతరంగిణేకర్త . అంతేకాదు 
గర్వ-దౌర్హన్య-మన్యువులను కూడా వారిరువురు విభావాలుగా సర్కొన్నారు, 
ఇట్టైవారు గుణాలను కూడా దోషాలుగా నిరూపిసారు, 

ఉదా : వరశౌర్యంవలని అసూయ (= గుణాలను 'దోషాలుగా చెప్పటం): 
3 మాత్రం నను తాటకా భృగునుతో రామస్తు దివశ్సుచి* 
మారీచో మృగ ఏవ భీతిభవనం వాలీ వువ రా (నరః 
భో కాకుత్త! 'వికత్త్లసే కిమథనా వీరో జితః కస స్త్వయా? 
దోర్షర్పస్తు. తథాపి. తే యది తదా కోదండ మారోవయ || 

లాల XIV-) 
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- ఓ రామా! నుహావీరుడనని ఏలప్రగలా లు వలుకుతున్నావు? నీవు 

చంపిన తాటక ఆడుది. "పరశురాముడు శుచియగు వివుడు. మారీచుడు 
కాతరన్వభావంగల జింక. వాలి కోతి. నీవే వీరుని చంపితినో (చేలు మడిచి 
చెవుము. అయినవ్పటికే, నికు భుజదర్శం ఉంటి ఇపైండు ఈ కోదండాన్ని 

ఎక్కు పెట్టు. 

5. మదం 

మూలం : మదోనామ్క మద్యోపయోగా దుత్పద్యతే. 

స చ |త్రివిధః పంచవిధభావశ్చ. 
అ(త్రార్యా భవంతి- 

జ్లేయస్తు మద స్త్రి, విధ స్తరుణో మధ్య స్తథావకృష్ణశ్చ 
కరణం వంచవిధం న్యాత్త న్యాభినయః ప్రయోక్తవ్యః || 

కశ్చి న్మతో గాయతి రోదితి కశ్చి త్తథా హసతి కశ్చిత్ | 
వరుషవచనాభిధాయీ కశ్చి తృశ్చిత్తథా స(పితి || 

ఉత్తమసత్త్యః శేతే హసతి చ గాయతి చ మధ్యమప్రకృతిః | 
' పరుషవచనాభిధాయీ రోదిత్యపి చాధమటప్రకృతిః ।! 
స్మితవచన మధురరానో ప్పష్ట్రతనుః కించి దాకులితవాక్య | 
"సుకుమారావిద్ధగతి స్తరుణమద స్తూత్తమ |ప్రకృతిః || 
స్థరితా ఘూర్షితనయనః (సస్తవ్యాకులిత బాహవిశ్షేవః | 
కుటిలవ్యావిద్ద గతిర్మధ్యమదో మధ్యమ, పేకృతిః | 

' నష్టన్మృతి ర్హతగతి శృర్తితహిక్కాక ఫై: సుటీభత్సః | 
. గురునజ్జ్ఞమాన జిహో నిష్మీవతి చాధమప్రకృతిః | 

రంగే పిబతః' కార్యా మదనృద్ది న్యాట్యయోగమాసాద్య | 
కార్యో ముదక్షయో వె యః ఖలు పీత్వా (ప్రనిష్టః స్యాత్ It 

- పంత్రాసాచ్చోకా ద్వా భయా త్పర్తిపారాచ్చ కారణోపగతాత్ | 
ఉత్కంమ్యాపి హి కార్యో మదపణాశః క్రమాత్తజ్ఞైః 1 

-' వీభిర్ళావవిశేషైర్మదో ద్రుతం సంపణాశ మువయాతి. 
- అభ్యుదయ సుఖై ర్వాక్యె ర్యథైన శోకః క్షయం యాతి | 

ల్ (నాలా 1-38-46) 
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అర్హం : మద్య-ఉవయోగాల్, మదఃనామ, ఉత్నద్భతే = మద్యం, నేవిం 

"చటం వర్తి, మదం అనేది కలుగుతుంది. న(చ), [తివిధ్య వంచవిధ భావ 

(చ) = అది (క మదం, మూడు ఎధాలు, (అను, భావాలు అయిదు 

బధాలు. 

అత, ఆర్యా, తి = gut ఆర్ఫలు కలవు. 

తరుణ మధ్యం (తథా) అవకృన్లః ue మద్య (తివిధ్యు జ్లేయః (తు) 
= తరుణమదం, మధ్యమదం, అచకృష్ణ ముదం -(ఇట్లా) మదం, మూడు 

చిధాలు (అని). తెలియవలె, 

కరణం, వంచవిధం, స్యాత్ =( మదం యొక / అనుభొవాల్సు అయిదు; 

తన్య్య అభినయ వ్రయోక్తవృః = దొని (= మదం) యొక్క అభినయం 
(అట్లాగే) అయిదు విధాలుగా చే హాలి, 

మత్తః కశ్ళిత్ గాయత్తి, కశెత్ రోదిత, (తథా) కశ్ళితల్ వానతి, కణ్సిత్ 
వరువవచనాభిదాయ్రా, (తథా) కశ్చిత్ న(వితి = మత్తుడు - ఒకడు పాటలు 
పొడుతాడు, ఒకడు రోదిస్తాడు ఒకడు ' నవ్వుతాడు, ఒకడు వరువవచనాలు 
నలకుతాడ్సు ఒకడు నిద్రిస్తాడు (ఇవే అయిదు విధాలైన కార్యాలు లేదా అను 
భావాలు). 

ఉత్తమనత్త (౭శేతే, మధ్యమ వ్రకృతిః వానతి గాయతి = ఉత్తమ ప్రకృతి 
నిదిస్తాడు, నుధ్యమ్మవక్టృతి నవ్చతాడు, పాడుతాడు; అధమ (పకృతి (చ), 
వరువవచన్తాభిధాయీ”, రోదిత్సప్ = అధమబవకృత్ వరువవచనాలు వలుకు 
తౌడు రోదిస్తాడు. 

ఉత్తమ వ్రక్ఫుతిః - ' న్మీతవదనామధురరాగ్క వ్యాన్టతను,. కించిజ్- 
_ ఆకులిత వాక్య. = ఉత్తమ(నవక్పృతానవ్లమొగం, మధురరాగం, నంతోషం, 

కొంచెంగా 'తడబాటుదూటులు; నుకుమారా- ఆవిద్రగణిక తరుణమదః = 

తొటుపాటుతో కూడిన నుకుమారగకి, తరుణమదం (లో కలిగి ఉంటాడు.) 

స్టరిత-ఆమూర్థితనయన్క, (న్రన్త-వ్యాకులిత బావావిక్షేవు కుటిల వ్యావిద్ర 
గతిక మధ్యమవళ్ళుతి మద భవతి =, తిరుగుడు వడుచున్న కనుగుడ్డు, 

_జూరవిడిచిన బావావులు, అస్ట్రీమితములౌ న బావా దిక్షేపాలు, నిలుకడ లేని 
కుటిలగతి. (1 కలిగినది), మధ్యమ వకృతి Ne బుక్స్) మదం అవుతుంది. 

అధమ (పక్రుతి నష్టన్మృతిం వాతగత్సి చచ్చు తాబాక్కా- -రఫై3, 



నుబిభత్సుఖ గుతునజ్రమాన జివ్వాణ్క నిష్టవత్ (చ = అధమ వక్రతి- నతి 
లోవం, గతిధంగం, వాంతులు-ఎక_ భ్య- దగ్గులతో బిభత్తంగా ఉండట, 

చాచబడేన మొద్దునాటక్క ఉమ్మి వేయటం - ఇవి కలిగి ఉంటాడు. 

రంగే పబతు నాట్బ్టయోగచూసాద్య్య మదవ్చుద్ది కారా = రంగ్య్టల 
మందు (తాగేటనవడుు నాట్టయోగాన్ని అనుసరించి, చుదచ్చద్దిని [వకటిం 
చాలి. య వీత్వా/ఇల్ను, (వ్రవిష్ట(వె), మదక్షయః కారా = ఎవడు, 
(అదివరకే) త్రాగ, (రంగస్టలం) (వవేశిస్తాడో, (అతడు), మదక యాన్ని, 
అభినయించాలి. ( (తాగటానికి కూడా “నాట యాగం 1 ఆన (యిస్తుంది. 

నంత్రాసాత్, శోకాత్ (వా), భయాత్, వవార్తాత్ (చ), కారణ-ఉవ 
గతో ఉత్స_9మ-అబ్క ( బూ), తజ + (కమాల్, ) ముదవణాశ్ళు కొర్తః = 

సంతానం, శోకం భయం, వవైూం- ఇటువంటి కారణాలు ఉన్నవ్తడు, 
మదం అతియంగా ఉన్నవృటిక్తే తజ్జులు, (క్రమంగా, మదవణాశం అభినయిం 
చాలి. 

యథా అభ్యుదయనుఖైః వౌ కః (ఏవ), శోకం, శయం, యాతి = 

ఎట్టా అభ్యుదయ _ నంబంధ్కి నుఖినంబంధి వార్త లచేత, శోకం, పోతుందో; 
దధి భావదిశేషై 5 మదం, (దుతం, సందణాశరా ఉవయాతి = ఈ (= 
ఇంతకుముందు వివరించిన నంతాసొది), భావవిశేషాలచేత్త మదం, వేగంగా, 
తొలగిపోతుంది. 

తాత్సర్యం మద్యం సేవించటం వి ముదం కలుగుతుంది. మదం 
మూడు విధాలు- తరుణమదం్క మధృ్యమయదం, అవ(/వ కృన్ల (= అధమ, 
మదం. దీని అనుభావాలు అయిదు విధాలు- మత్తులో ఒకడు ఏడుస్తాడు, 
ఒకడు పొడుతాడు, -ఒకడు నన్న (తాడు, ఒకడు వరువంగా మాటాడుతాడు, 
ఒకడు నిదిస్తాడు. 

ఉత్తమ వక్రతులు : వీరిది తతుణమదం, వరు నిదిస్తారు. ఇట్లివారు 
నవు (మొగం, మధురరాగం, నంతోషం, కొంచెంగా తడబచేమాటలు, తొటు 
పొటుతో కూడిన నుకుమూరగతి ' కఠిగి ఉంటారు. 

._ దుధ్యమ్మవకతులు : వీరిది మధ్యమదం. వీరు నన్నారు. పాటలు 
సొడుతారు. ఇట్టివారు తిరుగుడు వడుతున్న (గుద్దు, జాధవిఢిచిన బావాళ్చుల్లు 
ఆస్తేమితమ్ములౌన బాహావిక్షేపాల్కు నిలుకడ లేని వశక్రగతి కలిగి ఉంటారు. 
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అధమ (వక్పుతులు : వీరిది అవకృృష్ణ మదం. విరు ఏడుస్తారు. వరుష 

వాక్యాలు నలుకుతారు. ఇట్టివారు న్మ ్రతిలోసం,  గతిభంగం, చాచబడిన 

మొదునాలుక కలిగి, వాంతులు ఎకు_ళ్ళు తుమ్ములు దగులతో బీభత్సంగా 
క UC ¢ లగే గో 

ఉంటారు. 

ంగప్టలం మీద మద-అభినయం : రంగ్దలం మీద (త్రాగటం అభినయిం 

చేటవడు మదవ్చద్దిని చూపాలి, అదివరకే (తాగి పిమ్మట రంగస్థలం (వవ 

శించినవాడు ముదక్షయం చూపాలి. నంత్రానం, శోకం భయం, వ్రవార్హం 

మున్నగు కారణాలున్నవన్హడు, మదం అతిశయంగా ఉన్నవృటికే ప్రయత్నంతో 

క్రమంగా దాని తగ్గుదలను నిరూపించాలి. అభ్యుదయాన్ని గూర్చి నుఖొన్ని 

గూర్చి వార్తలు విన్నవాడు శోకం అంతరించునమ్లు వై భావవిశేషాల వల్ల 
మదం శీభుంగా తొలగిపోతుంది. 

టీక : మదం వల్ల . కలిగిన ఆనంద-స మ్మోహాల దిశణం మదం అని 

సింగభూపాలుడు (రసు. 11-16-22). తరుణమదం ఉత్తములకు, మధ్యమదం 
మధ్య-వీచ ప్రకృతులకు, అవకృష్ణ మదం నీచప్రకృతులకు నిరూపించాలి. శారదా 

తనయుడు విశేషంగా ఇట్లా దివరించినాడు : మద్యసేవనం వల్టనేకాక ఐశ్వర్యం, 

విద్య, ఆభిజాత్యం, ఉత్తమ (స్త్రీ, వరిష్యంగ -సంభోగాలు మున్నగు దానివల్ల 
కూడా మధం కలుగుతుంది. 

- - = = విద్యాఆభిజాత్య-సంపత్తుల వల్ల కలిగే మదంలో సమాధాన 
మీయటం, సరిగా సంభాషంచటం ఉండదు. నారి మూటలు తిరస్కారంతో, 

అనాదరంతో ఉంటాయి. సువృదులకు కూడా వారివద్ద ఆదరం ఉండదు, 

మిత్రులను కూడా అనమానిస్తారు. ఉత్తమ. (స్త్రీ రతి కృతమయిన నుదంలో 
వారం ఉంటుంది, కన్నులలో రాగం ఉంటుంది, దేహంలో వరీమలం ఉంటుంది. 

అనయములందు లావణ్యం ఉంటుంది. అపహాంకారం ఉంటుంది. అనాదరం 

ఉంటుంది. నుదిరాకృతములైన తరుణాది నుదాలలో దృష్టి భేదాలు ఇట్లా 

ఉంటాయి, 

తరుణ మదంలో- కనుగుడ్డు తిరుగుతూ ఉంటాయి. నేత్రాల చివరలు 

శ్రామక్షామములై ఉంటాయి. నేత్రాపాంగాలు వికసితాలుగా ఉంటాయి, 

మధ్యమదమందు కనువుటలు రెండు ఆకుంచితముళై ఉంటాయి. తారకలు. 
అవ్యవస్టితాలుగా ఉంటాయి. షక్ష్యాగ్రాలు ' కంపతొలవుతాయి. 
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అధమ  మదమందు నేత్రాలు నిమేషోన్మేషాలతో వికృతంగా ఉంటాయి. 

కనుగుడ్డు లోలోన తిరుగుళ్ళు వడుతుంటాయి. అధోవలోకనం ఉంటుంది. 

మీధ్యమదంలో 'మరవున్తు ఆకాశ _ వీక్షణమును అధికంగా చెప్పినాడు 
శారదాతనయుడు. 

ఉత్తమ-మధ్య-నీచమదములకు, ఉత్తమ-మధ్యమ-అధమ ప్రకృతుల మదము 
లకు ఉదాహరణలిచ్చినాడు సంగభూవాలుడు. 

ఉదా : అధమ ప్రకృతి మదవ్చద్ది : 

తథా తథా (గామిణవధూ ర్మదవివశా కిమపికిమపీ వ్యాహరతీ | 

యథా యథా కులవధ ౪ (శతా సరంతి పిహెత కర్షాః || 

- మదవివశయగు నళ్లౌపడుచు నోటికి నచ్చినట్టు ఏ'మోమో బండమాటలు 
పల్కుతూ ఉంటే, ఆ మాటలు విని కుల స్త్రిలు చె చెవులు మూసుకొని దూగంగా 

తొలగిపోతున్నారు. 

టీక: ఐశ్వర్యాది కృతమైన “మాని మును మదంగా పేర్కొన్నాడు. 
కదా శారదాతనయుడు! కాని అది గర్వం యొక్క భేదంగా మాత్రమే పరి 
గణించినాడు సింగభూపాలుడు. హరోత్స_ర్గం “మది మని రసతరంగిణీకర్త. 
ఇంతేకాదు వీరరసమందు కూడా 'మదంి గోచరమవుతుంది! ఇందునయనారుణ్య 
చమత్కారాదులు అనుభానాలు. 

_. మద్యపానం విభావమనీ, శయనం-హసనం-గా గానం-రోదనం-పరుషోకులు- ఈ 
అయిదు అనుభావాలనీ పేర్కొన్నా డు సంగీతరత్నాకరకర్త . తక్కిన వివరణ 
మంతా నాట్యశా స్త్రానుసారమే. | 

6. (శమ 

మూలం :శ్రమోనాము అధ్య వ్యాయామ సేవనాదిభిః విభావై ః 

' సముత్పద్యతే. తస్య గాత్రవరిమర్తన సంవాహన 
నిఃశ్వసిత విజృంఛిత మంధపదోతేపణ 
నయనవదనవికూణన సీత్కా_౮ాదిభిః 
ఆనుభా వై ః అభినయః ప్రయోక్తవ్యః, 

అత్రార్యా- 

నృత్తాధ్వ వ్యాయామా న్నరస్య సంజాయతే శ్రమోనామ 
నిశ్వాసఖేదగమనై స్తస్యాభినయః ప్రయోక్త వ్యః || 

. “  (నాmM.VTI47) 
pe 
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అర్హ : శ్రమఃనామ్క అధ్య వ్యాయామ, నేవన-ఆదిభిణ విభావై* నము 

తృద్యతే = (శమ అనేది నడక (= బనాదూర (వ్రయాణం), వ్యాయామం, 

"సేవనం మున్నగు నిభావాల వల్ల, కలుగుతుంది. గాత్రపరిమర్తన, నంవా 

వాన వాశ్వసీత్క విజ్ఞుంభిత, + ౦దవద-డ తేవణ, నయనా వదన దికూాణన, 

నీత్కాగ-ఆదిభ్సి అనుభావై* తన్య్క అభినయు, వ్రయోక్తవ్యః = ఒడలు 
మర్తించుకొనటం, కొళ్ళు పనుకుకొనటం, నిశ్వానాలు, ఆచులింతలు, మెల్లగా 

పదాలు వేయటం, కనులు ముఖం ముడుచుకొ నటం, సత్కారం మున్నగు 

అనుభావాలచేత, దాని అభినయం చేయాలి. 

. అత ఆర్యా = హః అర్జాన్న వివలంచే ఆల్య ఉన్నలి. 

న్నత్త-అధ్వూవ్యాయామాత్, నరన్ఫ్క (శ్రమః నామ, నండాయతే = 

నత్తం, బవాదూరవు నడక్క వ్యాయాదుం-ా దిటివళ్ల, నరులలో, (కదు అనేది 

కలుగుతుంధి. సాశాగన్స ఖేద గమనెజ తస్ఫ్క అభినయ (వయోక్తవ్యః 

=నిఃశా (సాలు, ఖేదగమనం-దీనితో దాని అభినయం, చేయాలి, 

తాత్పర్యం ఏ విభావాలు : బవాదూరవు నడక్క వ్యాయామం, సేవనం, 

మున్నగునవి. 

అనుభావాలు :.గాత్రనరిమర్హనం, అంగనంవావానం, నొశ్వాసాల్కు ఆవు 
లింతలు, మందవదోతేవణం, నయన-చదన వికూణనం. సీత్సారం మున్నగు 
నది. 

టీక '; ఇందులో అధికంగా "స్వేదం, కలుగుతుందని ధనంజయ, బద్యా 

నాథులు. ఆయాసం వల్ల ప్రభఫవించే పరాభవం (=ఖేదం) శ్రమ. - అని 
రసతరంగిణీకర్త; 'స్వేద-నిస్నహతలను అనుావాలుగా చెప్పినాడు. 

ఉదా ; నడకవల్ల చు ; 

సద్యః వురి వరిసరేఒపి గిరీషన్సుది 

సీతా జవాత్ త్రిచతురాణి వదాని గత్వా | 
“గంతవ్యమద్య కీయ దిత్యసకృత్ |బువాణొ 

రావౌాశుణః కృతవత్ పథమావతారమ్ Tr 

- శిరీష పుష్పం నలె మృదువయిన దేహం కలసీత 'నగరనమీవ మందే+ 
వేగంగా మూడు నాలుగు అడుగులు నడచి “మనం ఇంకా ఎంతదూరం 



న 

సొత్త్వకాధిర్వం 

పత న యాతా న్. తటాక జ రా | 

సొరిగా కన్నులనుండి బాషలలో 
లినవి 

నృత్తం వల్ల శ్రమ 

స్తే దక్షేదిత LAE PETS JS సలు 

శలేహన సమర్సిలే.క ్ మంజీరసంధిత్సయా
 

మ భూయ స నకంవసూచితరయం ని శ్వాస మాముంచశి 
జ రొ 

స క 

రంగానాన ునంగబొ త్మృతవతీ తాలావభధే తస్టుష :!! 

య 

కణాలుగల చేతిని మద్దెలవై ఉంచి, నూవృర్వా 

చేటిచేతిలో ఉంచి స్తనాల కంవంచేత a 
ఆయి రంగభూబుని మన్మథవశమొనరే (1 తా

లావ 

- చెమటచే తడిసిన కి 

సరిచేయటం కోసం పాదాన్ని 

సూచించే నిటారు విడుస్తూ: 
చు 

యందున్నది. 

' 7. ఆలస go 

వ్రద- వ్యాధి గర్భ-స్వభావా శ్రమ-సౌహిత్యాదిధి! 
క్ కె. 

: 

దలే ఊ వీళావామ్. తదభినయేత్ 
యనొనన నిద్రాతంద్రి 

మూలం : ఆలస వ్రంనాము, 

విభావె* సముత్ప 

" సర్వకర్మానభిలోవ శ 
సేవనాొదిభిః అనుభిటి' 

కు శయం భీదోపగతం స్వభావజం చాపి || 

ఆహారవరితావామోరో అతత 
జ -(నా.శా. VHI-4§) 

అర్ధం : ఆలన్యంనామ, కేదో a We నృభావు శ్రమ, సౌహిత్య 
అదిభి. విభావై చ్రీనీచానొలి es, = ఆలన్యం Mia ఖేదం, 

వ్యాధి, గర్భభారం న్హభావం; ట్ దు ల టం ణ్చత్త) మున్నగు 
 విభానాలచేత్క (స్త్రీ-నీచ వకుల | జనిస్తుంది. _ 

నర్త్వకర్మ-అనభిలావ, ఢ త గం నేవన-ఆదిభి, అను 

య ఇ = వనియందును ఆనక్తి లేకపోవటం 

శయ్నించటం,  కూర్చుండటం బడా తంద్రీనేవనం (= సోపు ohn Me వడ టం) మున్నగు, అనుభావాలచేత్క దానిని, 

అభినయించాలి. ౯ 
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అ(త-ఆర్యా = ఈ నందర్భంలో ఓదో ఆర్య (కలదు ): 

ఖేద-ఉవగతం, న(భావజం (చ-అవీ), ఆలస్ఫం (తు), ఆవోరవర్తితా 

నామ, ఆరంభాణాం-అనారంభాత్, అభినేయం = ఖేదజం, న్వభౌావజం 

(అనే రెండు విధాల ) ఆలస్యాన్ని, ఆహారం తీసుకొనటం తన్స్క, తక్కన 

అన్న వనులను, త్యజించటుం దొరా, అభినయించాలి. 

తాత్పర్యం : విభొవాలు : ఖేదం, వ్యాధి, గర్భం, న్వృభావం, (శమ, 

సొవొత్యం మున్నగు విభావాలచేత ఆలన్యం త/-నీచవక్పుతుల యందు గోచ 

రిస్తుంది. 

అనుభావాలు .: వీ వనియందును ఆసక్తి లేకపోవటం, శయనించటం, 

కూర్వుండటం, నిద్రించటం, తంధద్రీ సేవనం. 

టీక ఏ. గర్వభయాలను నిర్భయత్వాన్ని కూడా. విభావాలుగా పేర్కొ 

న్నారు కొందరు. “తేవటానికి కూడా శక్తి లేనట్లు ఉండటం ఆలస్యం” అని 

రసతరంగిణీకర్త. 
~ 

ఉదా :' సౌబాత్యం వలని ఆలస్యం: 

తై లోక్యాభయలగ్న కేన భవతా వీరేణ విస్మారితః 

తజ్టీమూత ముహూర్త మండనధను+*పాండిత్య మాఖండలః | 

కిం చాజస్రమఖార్చితేన హవిషా సంపుల్ల మాంసోల్లస 

త్సర్వాంగీణవలీవిలుప్తనయనవూ్య్యూహః కథం వర్త తే || 
-(అనర్హరాఘవం-1-27 ) 

_ 'సీవు ముల్లోకాలకు వీరుడవై అభయమొసగుతూ వానిని రక్షిస్తూ 

ఉండగా ఇంద్రుడు, జీమూతాలకు క్షణకాలం అభరణమైన తన ధనుస్సు (= 

' ఇంద్రధనున్సు)ను, ఉపయోగించే పాండిత్యం మరచినాడు, లేకపోతే, ఎల్లపుడు 

యజ్ఞాలలోని. హవిన్నును తిని, కండలు పెంచి, దానినలని అలసత చేశ మూతపడిన 

కనులు ఎట్లా కలిగి ఉన్నాడు? 

స్, దైన్యం 

మూలం ; దైన్యంనామ దౌరగ్గత్య మనస్తాఫాదిభిః విభావైః సముత్సద్యతే. . 

-తస్యాధృతి శిరోరోగ గాత్రగార వాన్యమనన్మతా 
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మృజొవరివర్తనాదిభిః అనుభా ది ః అభినయః (ప్రయోక్త వ్యః. 

అ([త్రార్యా- 

చింతౌత్సుక్య సముత్తా దుఃఖాద్యా భవతి దీనతా పుంసామ్ | 
సర్వమృజా వరిహారై ర్వివిధోఒభినయో భవేత్తన్య || 

(నా. 1-49) 

అర్హం : దై న్యంనామ దౌర్లత్య మనస్తావ-ఆదిభి; విభావైశ నముత్స 
ద్యతే = ధైెన్ఫం అనేది దుభత్సి మనస్తావం మున్నగు దిభావాల వల్ల 
కలుగుతుంది... 

అధ్భత్కి శిరోరోగ,' గాతగౌరవ, అన్యమనన్స తా, మృజావరివర్హన- 
ఆదిభిి అనుభావక తన్వ అభినయః (బయోాక్తవ్యః = అధైర్యం , తల 
పోటు, చూంద్యం t = శరీరం బరు వెక్కటం }, ఆన్యమనస్కాత, ఆశు(ధత, 

మున్నగు అనుభావాలతో , దాని అభినయం చేయాలి. 

అత్ర-ఆర్యా = ఈ నందర్భంలో ఒక ఆర్వ (కలదు) : 

చింతా జొత్ఫుక్య సముత్తా దుఃఖాత్,! వుంసామ్స్ యా దీనత్యా భవేత్ 
= చింత, - డొత్సుక్ళం, దూఖం-చినివల్డ వురువులయలద్యు వీ దీనత (= 
దెన్యం) కలుగుతుందో దాని, నర్హాద్భుజావరినోరై, వివిధ్శ తన్న, అభినయ, 
భవేత్ = ఆన్ని విధాల శుభ్రతను ' విడిచివెట్టుటం మున్నగు వివిధము లౌన 
అనుభావాలచేత్త అభినయం చేయాలి. 

._ తాచ్చర్యం .:.విభావాలు : దుర్గతి మనస్తావం మున్నగునవి. 
_ఉఆనుంవాలు = అధైర్యం, మాంద్యం, తలపోటు అన్యమనన్క త, 
శ్కుభిత . లేకుండటం మున్నగునవి. 

ఇల్ళ)టు ఓక ఆర్యకలదు : 

చింత జొత్సుక్కం, దుఃఖం మున్న గువానివల్ర దై న్యం కలుగుతుంది. 
శుభోత లేకుండటం మున్నగు వివిధములైన అనుభావాలచేత దీనిని 
అఆభధినయించాలి, 

టీక : “హృత్తాపాదులవల్ల కలిగే అనౌద్దత్యం (= జాద్దత్యం లేకుండటం) 
_ దీనతో అని సంగభూపాలడు.“దై న్యంతో ' ఉన్నవారు ' దేహాలంకారం' చేసుకోరు. 

శరీరం బరువుగా ఉన్నట్లు భావిస్తారు” అని శారదాతనయుడు. “దురవస్త లేదా 
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దు+ఖాతిరేకం దైన్యం” అని రసతరంగిణీకర్త పేర్కొని, దారిద్రాదులను 

చిభాబాలుగా  చెబ్బనాడు. 

ఉదా హృత్తావం వలని దెన్యం క 

హై ప్రయ మనుచితం ప్రార్ధనా దాత్మనో మే 

సౌహార్దాద్వా విధుర ఇతి వా మయ్యను క్ర శబుడ్యా | | 

ఇష్టాన్ దేశాన్ విచర జలద!" ప్రావృషా సంభృత (గ్ర, 

ర్మొభూదేవం క్షణమపి చ తే విద్యుతా hy 1 

-( మేఘసందేశం 11-55) 

- ఓ మేఘుడా! నా మీది స్నేహం వల్ల కొని నేను విరహిని అనే 

కనికరం వల్ల కాన్సి నీ వంటి వానికి తగని ఈ సందేశహరణరూవమైన 

ఉపకారం చేస్తి అవుణ్యం చేత వర్షలక్ష్మిచేత మిగులశోభిల్లి నీ ఇష్టం వచ్చిన 
దేశాలు తిరుగు. నావలె నీకు, నీప్రియురాలగు మెజువుతో క్షణకాలం కూడా 

వియోగం కలుగకుండుగాక! 

9. చింత 
మూలం ౪ చింతానాము, వశ ర్య భ్రం శే స్ట ద్రవ్యావహారదారి ద్ర్యాదిభిః 

విభావైః ఉత్పద్యతే. తామభినయేత్ 

నిఃశ $సితోచ్చ్వసిత ఎంతాప ధ్యానాధోముఖ 

చింతన తనుకార్భ్యాదిభిః అనుభా వ 8. 

అత్రార్యే భవతః 

వ! $ర్యభం శేష్టద్రవ్యక్షయయా. బహప్రకారా త్తు! 

హృదయవితర్కోపగతాత్ నృణాం చింతా. సముదృవతి || 
పోచ్చ్వానసై ర్నిఃశ సతః సంతావె వై శ్చేవ హృదయశూన్యతయా । 

అభినేతవ్యా చింతా ms రభ్భత్యా చ | 
-(నా. శా/11-50-51) 

అర్ధం : చింతానామ్క . ఐళ్వర్యభంశు ఇన్ట(దవ్య-అవవోర్క దారిద్య- 

ఆదిభిి విభావై% ఉత్పదృతే =చింతఅనేది- ఐశ ¥ (ర్యుంపోనటుం, ఇష్ట (ద్రవృం 
అవవారింవ పబడటుం, దార్మిధ్యంమున్నగ్సు విభావాలచేత, కలుగుతుంది. సిశ్ల( 
నిత్స ఉచ్చ్యసిత్క నంతావ ధ్యాన అధోముఖ చింతన, తనుకార్భ్యు- ఆదిభిళి 
అనుభావె ౨, తామ్, అనాం? =నిశ్చాసాలు, ఉచ్చాాసాలు నంతొవం, 
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ధ్యానం, ముఖందాల్స్ ఆలోచించటం, శరిరం చిక్కు పోవటం యున్నను 

అనుభవాలతో, దానిని (=చింతను), ఆభినయించాలి, 
అ(త-ఆశ్చే భనతణ= ఈ నందర్ర 10లో లండు ఆర్యులు కలవు. ఐళ్ళార్భ 

(భంశ-ఇష్ట(ద్రవ్య క్షయయా, వ్పాదయవితర్భ-ఉవగతాల్ , నృణాం, బవా(్ర 
కొరా(త్తు/ చింతా నముద్భచతి= ఐశ (ర్య భ్రంశం, ఇష్ట(ద్రవృ నాశం, వృదయ 
వితర్భ్శం-- బిటివల్ల, వురువులయందు, బహొవకారములుగ్కా చింత్క కలుగు 
తుంది. 

న-ఉచ్నా(నైక సాశ్ష(సీతైజ నంతావె(చ), వదయ శూన్యతయ్యా, 
మృజావిహీనెక అధ్భత్యా(చ), చింతా అభినేతవ్యా= ఉచా (సాలు నిత్యా 
సాలు నంతావం, శూన్యవృాదయం, శుభ్రతలోకుండటం, ఆధైర్యం- వీటి 
చేత్త చింత అభినయింనబడాలి. 

తాత్పర్యం వ ఎభావాలు : వశ " (ర్యు(భంశం, ఇబ (దవ్వావవారణం, 

దార్మిద్యం మున్నగునవి. . 

అనుభావాలు : నిఃశ్వానాలు, ఉచ్నా(సాలు, నంతావనం, ధా నం, 
అధోముఖ చింతనం, తనుకార్భ్యత మున్నగునవి. 

ఇచ్చుట రండు ఆర్యులు కలవు: 

ఎధావాలు : ఐళ్తర్యభంళం, ఇష్ట (ద్రవ్వక్షయం, వాదయబితర్శ్ళ ౦ -- 

_ వీటివ్లు అనేకవిధాలుగా వురుషులయందు చింతక్షలుగుతుంది. 
 ఆఅనుభావాలు : ఉచ్చాగన-సాశా(సాలు నంతావం, వాదయశూన [౧లో 

మృజావిహీనత, అధైర్వం-- వీటితో చింతను అభినయించాలి. 

టీక : ఇష్టవన్తువు లభించకపోవటాన్ని కూడా విభావంగా చెప్పి ధనం 
జయునినలె చింత ధ్యానంతో కూడ ఉంటుందన్నాడు నంగభూపాలుడు. 
ధ్యానమే - చింత అవుతుందన్నాడు భానుదత్తుడు- ధ్వౌ అనే (క్రియ చింత 
అనే అర్థంలో వ్రయుక్తం; చింత అనేది న్మరణం (న్ఫ్సీళి) కాదు. చిత్తెకా 
(గీత మూత మే. న వర్థ-బాషా లూవీటిన్సి. కూడా అనుభావాలుగా చెవి ) నొడు 

భానుదత్తుడు. చింతకుముందు కానీ, తరుపాతకానీ వితర్భం నంభివిన్తుందవి " 
నజీతరత్నా కరక్తర్త , 

ఉదా : ఐశ్వర్వనాశంవల చింత : — 
యమో౭౬వ్ విలిఖన్ భూమిం. దండేనాస్త మితత్తి (షా | -. 

' కురుతేఒన్మన్న మోఘే౭_వీ నిరా(ణాలాతలాఘవమ్ 1-(కు.సం.11-23) 
nN 
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- నశించిన కాంతికల దండంతో నేలవైరాస్తూ యముడు కూడా ఉన్నాడు; 
ఆదండం అమోఘమైనదై నవృటికి, అతడు దానిని .కాలిన కథ్టైవలె తేలికగా 
చూస్తూఉన్నాడు. 

ఇస్ట్రవస్తువు లభించకపోవటంచేత చింత; 

ఈషద్వలితావనతాస్వాః కూణితషక్ష్యాంతతారకా స్పిమితా | 

దృష్టి. కపోలఫాలీనిహితా కరవల్లవే మన శూన్యమ్ || -(ర.సు.) 

= కొంచెం ఒకప్రక్కకు తిరిగి వంచబడిన ముఖంకల ఆ కాంతయొక్క 

దృష్టి' మూయబడిన టెవ్పలలో స్తిమితంకొని కనుపావలు కలిగిఉన్నది. చేతిలో 
చెక్కిలి చేర్చబడినది. మనస్సు శూన్యంగా ఉన్నది. 

10. మోహం 
మూలం : మోహోనాము, దైవోపఘాత వ్యసనాభిఘాత వ్యాధి భయావేగ 

.వూర్వవెరానుస్మరణాదిభిః విభావైః సముత్ప్సద్యతే. 
తస్య she! క్రమం పతనాఘూర్ల నాదర్శ 

వాదిభిః అనుభావైః అళిన యః ఎ: ధ్రయోక్తో వ్యః. 

. అత్ర శ్ శోక సావ ద దార్యా చ 

అస్లానే | తస్కరాన్ దృష్ట్వా త్రాసవై ర్వివిధై రపి | 
తత్పితికారశూన్యస్య మోహః సమువజాయతే || 
వ్యసనాభిఘాత భయ వూర్వవైరన్మరణ రోగజో మోహః | 
సర్వేంద్రియ సమ్మోహా త్తస్యాభినయః ప్రయోక్త వ్యః || 

-(నా.శా.V1-52-53) 

 మోనానామ, దైవాఉవఘాత్క వ్యననఅభిఘాత, వ్యాధి, భయ, 
ణా ఫూర్వవె ర్ అనున్మరణ-ఆదిభిః, విభ్యావె్క నముత్పద్యతే= మోవాం' 
అనేది- దైవికంగా జీవితంలో దెబ్బ తగలటం, వ్యసనంవల్ల దెబ్బతినటం, 
వ్యాధి భయం, ఆ వేగం, నూర్షవె రాన్ని bea మున్నగు విభావాల 
వల్ల కలుగుతుంది. 

నిచై తన (యణ, నతన అఘూార్థన, అదర్భన-ఆదిభిం, అనుభావెః, 
తన అభినయ, (పయోక్త వ్యజణ్బవైతన్యం లేకపోవటం, (భ్రమణం, నేలమీద 

_ వడటం, తిరుగుడువడటం, చూడలేక పోవటం. మున్నగు, | re 
ను. అభినయ, చేయదగును. 
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a శ్లోకస్తావదార్యా( చ= ఇచ్చట ఒకో శోకం, ఒక ఆర్య ఉహ: 

నానే తన్కరాన్, దృష్ట్వా . వివిధై త్రాననెః (అవీ, తత్ -వతీకార 
శూ బావన మోనా, నమువనజాయతే=వాఠాత్తుగా =అనుకోనిచోట) దొంగను 
చూనీనవ్హుడ్సు వివిధమ్ములైన (త్రానములు కలిగినన్టాడు, వాటికే ప్రతీకారం 
చేయ లేకపోయిన వానియందు, మోవాం, కలుగుతుంది. 

వ్యననాఅభిఘాత్క భయ, వూర్త(వె రన్మ రణ, రోగజు మోవాజువ్వననం 
వడ్డి కలిగినదెబ్బ, భయం, వూర్తూవె వైవన్మ రణ రోగం-వీటిమంచి మోవాం జని 
స్తుంది. సర్హా-ఇందియ ఎమ్మోవోల్, తస అభినయం, (ప్రయోక్త వు 

వం(దియాలను జడీభూతం చేయటందా (రా, . మోవోన్ని అభినయు ? 

దగును. 

తాత్పర్యం : విభావాలు : దైవోనమాతం, వృననాభిమాతం, వ్యాధి, 
భయం, ఆవేగం, వూర్వవై రన్మరణ మున్నగునవి. 

అనుభావాలు : నిళశ్చాతన్వం, యాం, భూవతనరా అమఘూలళ్తనం, 
రై 

అదర్శనం మున్న గునటి. 

ఇిజ్ఞుట దక శ్లోకం, ఒక్ ఆర్వకోరివు. 

ఆస్థానమందు తన్కరుని చూడటం, వివిధమ్శుకైన (తాసాణు కలగటం, 
వాటికీ ప్రతీకారం చేయ కేకపోవట:ం మున్న గువానివల్డ మోవాం కలుగుతుంది. 

వ్యననాభిఘాతం, భయం, వూర్వవె రన్మ రణ, రోగం- వీటివల్ల మోవాం 
కలుగుతుంది. నర్చేంందియాలను నమ్మోహింవడేయటం ద్వారా మోహోన్లి |. 
'అభినయించాలి. 

టీక : “విచిత్తత లేదా వైచిత్యం (=చిత్తవెకల్యం) మోహం” అని 
ధనంజయ, - భానుదత్తులు. ౨ చిత్యం అనగా కార్యాకార్య- అవరిచ్చేదం అని 

భానుదత్తుడు. “చిత్తంయొక్క మూఢత మోహంి అంటూ వియోగాన్ని కూడా. 
విభావంగా చెప్పినాడు సింగభూపాలుడు. “భీతి హేతువు కన్సటైనవూడు తత్వం 
తీరం కన్ఫడవవ్వుడు కార్య నిశ్చయంచేయలేని చిత్తవృత్తి మోహం” అంటూ 

మృర్మావయనముల మీద దెబ్బతగలటాన్ని కూడా అనుభావంగా చెప్పినాడు 
నంగీతరత్నా కరకర్త : 
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ఉదా : భీతివలన మోహం : 
న్మర స్తథాభూత మయుగ్మనేత్రం 
వశ్య న్నదూరా న్మనసాఒవ్యధృష్యమ్ । 

నాలక్షయ త్పాధ్యస సన్నహస్తః 

స్రస్తం శరం చావమపి న్వహస్తాత్ |! 
-(కు,సం.111-51) 

- మనన్సుచేతకూడా సమీంవరానివాడు, గొప్ప తపోనియమంలో ఉన్నవాడు 

అగు |త్రినేతుని మన్మథుడు, సమీపంలో చూస్తూ భయంతో వంగిన హస్తాలు 
కలవాడయినాడు; అప్పుడు తనచేతినుండి బాణాలు, చిల్లు జారిపోవటం కూడా. 

ఆతడు గమనించలేదు. క శ 

న్మర్శవలని విచిత్తత : 
వినిశ్చేతుం శక్యో న సుఖమితి వా దుఃఖమితి వా 
వమోహోే నిద్రా వా కిము విషవిసర్నః కిము మద | 
తవ స్పర్శే స్పర్శే మమ హి వరిమూఢేంద్రియగణో 

. _వికారశ్చెతన్యం భమయతి సమున్మిలయతిచ || 
" న VW -(ఉ.రా.చ.1-28) 

- (రాముడు) ప్రియా! ఏమిటిది? 'సీస్పర్శవల్ల నాకు చిత్తవికారం 
కలుగుతున్నది. ఇది సుఖమ, దుఃఖమొ నిశ్చయించుకోలేకపోతున్నాను. ఇది 
మెలకువయో, నిద్రయో, విష మెక్కుటయో,- ౩ వెక్కుటయో,. నా ఇంద్రియ 

ములకు ఏదో మోహం MD ఇది నొ wren భ్రమింవజేస్తు న్నది; 
పెకలించి వేస్తున్నది. 

Ely స్మృతి 
మూలం : ఏ _న్మృతిర్నామ సుఖదుఃఖ కృతనాం భావానా మనుస్మరణం. - 

సా చ స్వాస్థ్య జఘన్యరాత్రినిద్రాచ్చేద సమానదర్శ. 

నోదాహరణ చించాభ్యానాదిభిః విభావైః నముత్పద్యతే, 

తా నుభినయే చ్చిరుకంవే నావలోకన | [భూ 

వమున్నమనాదిభి రనుభావైః,. 

అత్రార్యే భవతః 
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సుఖదుఃఖమతి[కాంతం తథా మతివిభావితం యథా వృత్తమ్ 
చిరవిస్తృతం న్మరతి యః స్మృతిమానితి వేదితవ్యో౭._సౌ || 
స్వాస్థ్యాభ్యాస సముత్తా. ఢుతిదర్శనసంభవా స్మృతి ర్నిపుణైః | 
శిరఉదా హనకం'వె * (భూశ్షే వె శ్చాభివేతన్యా | 

... -(నాశాా రక 55) 

అర్హం : న్మృతిఃనామ, సుఖ-దుఃఖ కుతానాం, భావానావ్, అనున్న రణం 
=న్మ్ఫతి అనేది నుఖ-దుఃఖాలవల్ద కలిగిన భావాలయొక్క, జ్ఞాపకం. 

సా(చ్చ), . సాన్లు. జఘన్యరాతినిదాచ్చేద, నమానదర్శ నాఉదావారణ, 
చింతా-అభ్యావాదిభ్యా విభావెఎ నముత్పదృతే= అది(=న్మ)తి) - ఆరో 

గ్యంగా ఉండటం, తెల్లవారుజామున మెలకువరానటం, నదూనవన్తువు 
(=నద్భశ వస్తా(దుల)ను దర్శించటం లేదా నమానవన్తువు ఉదావారింవ 
బడటం అలవాటుగా ఆలోచించటం మున్న గు, ఎభావాలదళల్ల (న్మ ఎల } కోలు 
గుతుంది; +తామ్, ఢిర౭కందన, అవలోకన, (భూూసమున్నమయనా-ఆదిభి*. అను 
భావెః, అభినయేత్=దానిన్సి తలను ' ఆడించటం, వంశీలనగా చూడటం, 
కనుజొమలను ఎగురవేయటం మున్నగు అనుభావాలచేత్క అభినయించాలి. 

__ అత్రఆర్యే భివత=ఇచ్చట రెండు ఆర్భలు కలవు. 
యణ=ఎవడు, ఆతికొంతం, నుఖ-దు*ఖుం ( తథా), యథావ్టుత్తం, యుతి 

విభావితరై గతించిన, నుఖ-దుఃఖాలను, జరిగిన వానిని జరిగినట్టుగా బుద్దిలో 
భావిస్తాడో; చిరవ్షత్తం, న్మరత్సి అస్కౌ న్మృతిమాన్స్ ఇతి వేదితన = ఎన్న డో 
జరిగిన! వృత్తాంతాన్లువ్మరిస్తాడో అతడు న్మృతిమంతుడు అని తెలియ 

నలె... స్వాన్ట్య- అభ్ల్యానముత్ణా, [శుతిదర్భున నంభివ్కా. న్మృ్రతిణా ఆరోగ్యంగా 
ఉండటం, అలవాటు వినటం, చూడటం-నీట్వల్ల కలుగుతుంది, నతి. 

.శిరాతద్వావానాకంవెణ (భ్రూక్షేవైః (1), నివుతై అభినేతవ్వాణ శిరను ను 
చె కిఎత్తటం,. ఆడించటం, కనుబొమలను ఎగురవేయటం- రీటోతో, నివు 
ణుల్కు (న్మృ్రతిని) అభినయించధగును. 

తాత్సర్యం ఏ వ్రూార్హం అనుభవించిన నుఖి-దుఃఖ భావాలు జ్ఞాప్తీకో రావటం 
లేదా జ్ఞన్తీకీ తెచ్చుకొనటుం 'న్మ్రతి” అనబడుతుంది. 

_ విభావాలు ; ఆరోగ్యంగా ఉండటం, తెల్లవారుజామున (నొ60గవబామున 
లేదా (వహరనున) 'మెలక్షువరావటం, నద్భశవస్తువులు మున్నగునవి చూడటం: 
లేదా . ఉదావారింవబడటం, - అలపాటుగా ఆలోచించటం మున్నగుశవి, 

- పనో 

న్ 
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" అనుభావాలు : శిరంకంవనం, అవలోకనం, భూక్షేవం మున్నగునవి. 

ఇచ్చుట రండు ఆర్యులు కలవు + 

ఎన్నడో మరచిపోయిన గతనుఖ-దుఃఖాలను, జరిగిన వాటిని జరిగినట్టు 
భావించేవాడు స్మృతిమంతుడు అనబడతాడు. సా(న్హ్యం, అభ్యాసం, నద్దుశ 
(శుతా-దర్భునములు-- ఇది వభావాలు. 

శిర౭కంవ-ఉద (హనములు, (భూకశ్షేపాదులు- ఇవి అనుభావాలు, 

టీక ఏ “సదృశజ్ఞాన-చింతనాదుల సంస్కారంవల్ల స్మృతి కలుగుతుంది” అని 
ధనంజయుడు. “సుఖంకాని దుఃఖం కానీ కలిగించే చరవిన్మృతబఎస్తునుల న్మరణం 

స్మృతి” అని _ సంగీతరత్నాకరకర్త, “సంస్కారజన్యజ్ఞానం స్మృతి” అని 

రసతరంగిణీకర్త; సంస్కారజన్యజ్ఞానం- |ప్రత్యభిజ్ఞారూవంకానీ, స్మరణరూవంకాని 
కాదగును. 

సింగభూపాలుడు స్వాస్థ్య, చింతా, దృఢాభ్యాస, సదృశాలోకములవలని 
స్మృతికి ఉదాహరణరలిచ్చినాడు. 

'నిద్రాభింగంవల్ల వీజాములో అయినాస్మృతి కలుగుతుంది. దుస్థితిలో ఉన్న 
వుడు కూడా పూర్వం అనుభవించినవి స్మృతికి వస్తాయి (భా.వ్ర.) 

ఉదా : స్వ్యాస్థ్యంవలని స్మృతి : 

రమ్యాణి వీక్ష్య మధురాంశ్చ నిశమ్య శబ్దాన్ 
వర్యుత్నుకీ భవతి య త్సుభితో౭పి ప ఇ 
చ్చేతసా స్మరతి నూనమబోధవూర్వం 
మనో జననాంతర సౌహృదాని || -(అ.శా. ౪-2) 

ఒం రమ్యమైన వస్తువులను చూసి, మధురములైన శబ్లాలనువిని, సుఖంగా 
ఉన్న (ప్రాణికూడా - చకితుడవుతాడు, ఇట్లయినవ్వుడు, నానికి మరచిన విషయం 
స్మరణకువచ్చిందని నిశ్చయంగా చెప్పగలం. జన్మాంతరంలోని సంబంధాలు భానంలో 
ప్రరంగా ఉంటాయి... 

12. ధృతి 

మూలం ; -ధృతిర్నామ శౌర్య విజ్ఞాన (శుతి విభవ శౌచాచార గురుభ 

 క్ష్యధిక మనోరథార్హలాభ |క్రీడాదిభిః విభావెః సముత్పద్యతే. 
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తామభినయేత్ [పాపానాం విషయాణా ముపభోగాత్ 
అప్రాప్తాతితోవహతవినష్టానా మననుశోచ నాదిభిః అనుభావైః. 
అత్రార్యే భవతః - | 

విజ్ఞాన శౌచ విభవ (శ్రుతి శక్తి సముద్భవా ధృతిః సద్భిః | 

భయశోకవిషాదాద్యె రహితా తు సదా వ్రయోక్తవ్యా || 
ప్రాప్తానామువభోగః శబ్దరనప్పర్శ రూవగంధానామ్ | 

'అప్రాప్తెశ్చ న శోకో యస్యాం హీ భవే ద్దృతి సాతు॥ 
లా -(నా.శా. 1121-56, 57) 

అర్హం ౩ భృృతిఖామ్క శౌర్య విజ్ఞాన (శుత్కి విభవ, శౌచాఆచార్మ గురు 
భక్త, అధికమనోరథ్క ఆన్హలాభ్క (క్రేడ-ఆదిభిన విభావెకి నముత్సదృతే = ధృతి 
అనేది శౌర్యం, విజ్ఞానం, (శ్రుతి. (=: విద్య), విభవం (= సమృద్ది), వవ్యితత, 
నదాచారం," గురుజనభిక్తీ, అధిక అల్హలాభం, (కడ మున్నగు ఎభొవాలవల్ల 

కలుగుతుంది. తామ్, (బొవనాం వివయాణాం, ఉవభోగాల్, అ(పూప్త -అ 

తీత-ఉవవాత్క వినష్టానాం, అననుశోచన-ఆదిభిః అనుభావెః, అభినయేత్ = 
దానిని (= (.. నం(ొప్తంచిన నుఖాలను అనుభవించటం దా (రా, 
లభించని-గతించినాజారిలటోయినా నశించిన వాటిని గూర్చి శోకించకుండటుం 

దారా అభినయించధగును, 

అత-ఆర్వే, భవతు = వజ్రాలు రెండు ఆర్యలు కలవు. విజ్ఞాన, చ, 

విభవ . (శ్రుతి శక్తి సముద్ద బ్బన్వా ధ్ధుతిః = విజ్ఞానం, శౌచం, విభవం, శ్రుతి, 
శక్తి- వీటినుంచి జనించేది ధృతి. 

భయ శోక, విషాదాద్వా రహితా (తు), నదా నద్భిః వ్రయోక్తవ్వ్యా = 
భయం, శోకం, విషాదం మున్నగునవి లేకుండా ఎల్లవ్వుడు ఉత్తములు, ధృతిని 
(యోగింవదగును.. 

యస్యాం= దేనియందు (ప్రాస్తానాం శబ్ర-న్పర్భాతూవారసా-గంధానాం 
ఉవభోగణ= (పావ్తములౌన్క శబ్ద-స్పర్శాయావ-తరన-గంధాల యొక్క, అనుభదిం 
చటం ఉంటుందో; అప్రావ్తై+ (చ) న శోక (హా) = అప్రావ్రములౌన 
వాటీచేత (= కొరకు) శోకంచకుండటం ఉంటుందో, సా ( తు భధ్రత 

భవేత్ = అది ధృతి అవుతుంది. . 2 
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తాత్సర్యం : విభావాలు : శౌొర్ళుర, విజ్ఞానం, బద నే విభవం, శౌచం నదా 

చారం, గురుజనభక్తి, అధికమనోరథ లాభం, అధిక అర్తలాభం, (క్రీడ మున్న 

గుయదిం 

అనుభావాలు + ప్రాప్త మ్సులై న వివయాలను అనుభవించటం అథధించన్యు 

అందని చెడిపోయిన, నశించిన వివయాల్నకా వగవకుండటం మున్నగునవి. 

ఇచ్చట లండు ఆర్భలు కలను, 

విభావాలు : విజ్ఞానం, శౌచం, విభనం, చదువు, శక్తి - బిటోవల్ల ధృతి 

కలుగుతుంది. 

భయ-శోక-విషాద రహితంగా దీనిని ఉత్తములు '(పయోగించాలి, 

అనుభావాలు : (పొప్తముులౌన శజ్ఞ-న్సర్శ-రూవ-రన-గంధాలను అనుభ 
వించటం, అప్రావ్హములౌన వాటికొరకు శోకించకుండటం. 

టీక : “జ్ఞాన-శక్యాదులవల్ల కలిగే సంతోషం ధృతి” అని ధనంజయుడు. 
“జ్ఞానాదులవల్ల చిత్తమందు' కలిగే నె* స్పృహ్యం (= నిస్పృహత =కోరిక 

జు య ప రులు 

లేకపోవటం) ధృతి (= ధీరత)” అని సింగభూపాలుడు. “లజ్జ ను కూడా 
విభావంగానూ అప్రాప్తాది విషయాలను గూర్చి అనభిసంశోధనం (= విమర్శ 
చేయకుండటం) అనుభావంగానూ చెప్పినాడు సింగభూపాలుడు. 

“దుఃఖనమయంలో కూడా అదుఃఖబుద్ది ధృతి” అని భానుదత్తుడు. “జ్ఞానా 
దులచేత, అభీష్టసిద్ధిచేత కోర్కె తీరటం ధృతి” అని విశ్వనాథుడు. 

భృతిని సంగీతరత్నాకరకర్త ఇట్లా వివరించినాడు : “వివేకం, శ్రుతి, సంపత్తి, 
గురుభక్తి, తవస్విత- ఇవి విషయభానంతో, కరణత్వంతో ఉంటాయి. అధికంగా 
ఇష్టవస్తులాభం విషయత్వం, ఇంక [క్రీడాకరణత్వం విభావం అవుతుంది,” 

జ్ఞాన-విజ్ఞావ-గురుభక్తి-నానార్హసిద్దుల వల్ల కలిగే ధృతికి సింగభూపాలుడు 
ఉదావారణలిచ్చినాడు.  ' 

ఉదా : జ్ఞానం వలని ధృతి : 

అశీమహి వయం భిక్షు. మాశావాసో వసీమహి | 
“శయీమహి మహీవ్ఫస్మే కుర్వీమహి కి మీశ్వరై* || 

(ర.ను.వుట 390) 
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= “మెము ఛిక్షాన్నం తింటాము, దిగంబరములనే ధరిసాము, నలై 

పరుంటాము, (ప్రభువులతో మాకేమి వ్రయోజనం? 

13. బడ 
మూలం : వ్రీడానామ, అకార్యకరణాత్మికా. నాక చ గురువ్యతి క్రమ 

అావజ్ఞాన ప్రతిజ్ఞాతానిర్వహణ చశ్చాతాషాదిభీః 

విభావైః సముత్సద్యతే. తాం నిగూఢవద 
నాధోముఖవిచింత నోర్వీలేఖన. వ స్రాంగులీయస్వర్శన 

 నఖనికృంతవనాదిభిః అనుభావై ః అభినయేత్ . 

అ(త్రార్యే భవతః - 

కించి దకార్యం కుర్వన్నేవం యో దృశ్యతే శుచిభి రన్వెః | 

పశ్చాత్తాపేనయుతో పీడిత ఇతి వేదితవ్యో౭_పౌ | 
“అజ్జానిగూఢవదనో భూమింవిలిఖ న్నభాంశ్చ వినికృంతన్ । 

| వ స్ర్రాంగులీయకానాం సంస్పర్శం |వీడితః కుర్యాత్ || 

-(నా.శా. 1-58, 59 

అర్హం ' * (విడానాము, అకార 1 'కరణాత్నా కొ క (వీడ (: = నగు సగ. అనేది 

చేయరానివనిచేయటం వ్ర కలిగేది. సా (వ), గురువ్యతికమణ, అన 
జ్ఞాన (వతిజ్ఞా-అనిర్వ్యహణ, వశ్చాత్తాన-అఆదిభిక5 విభావెః నముత్సద్యతే = 
అది (=. బీడ) గురుజనులను లెక్క చేయకపోవటం, అవమానం, (ప్రతిజ్ఞను 
నిర్వహించ లేకపోవటం, వళ్వాత్తావం మున్నగు విభావాదుల వల్ల జనిస్తుంది. 

తాం, నిగూఢవదన్క, అధోముఖవిచింతన్క ఉర్తీ(లేఖన, వస్త్ర అంగులీయకన ) 
ర్థున్న నఖనికృంతన- ఆదిభిఇ అనుభావె*, అభినయేత్ = దానిని ముఖంచూవ 
లేకపోవటం, తలవంచి ఆలోచించటం, నేలరాయటం, వస్త్రాన్ని ఉంగరాన్ని 
న్పృ్రళిన్తూ ఉండటం, గోళ్ళు గిల్డకొనటం ( లేదా గోళ్ళు కొరకటం) మున్నగు 
అనుభావాలతో, అభినయించాలి. 

అత-ఆ ల్యే భవతః = ఇచ్చట రండు ఆర్యులు కలవు. యక కించిత్ - 

అకొర్యం, .కుర్ఫన్-ఏవం, శుచిభిః అన్నెః దృశ్యతే, అసౌ వళ్చాత్తా వేన, 
ద్రీడిత, ఇత  వేదితవ్యః =. ఎవడు, "కొంచెం అకార్యం చేనూ, అట్లాగే, 

శుచిమంత్నులైన ఇతరుల చేత చూడబడో వశ్వాత్తావం చెందుతాడో, అతడు, 
వశా ఎల్లా తానం చేత న. అని తెలియవలె. 
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 ద్రీలిత = వ్రీడావంతుడు; లజ్ఞానిగూఢవదన్నా భూమింవిలిఖన్, నఖాం 
( జు ), దినిక్సంతట్. a వ్త్ర,-అంగులీయకానాం, సంన్వ్రల్భం, కుర్యాత్ = అద్ర 

చేత నిగూఢవదనుడై, భూమిని (కాలితో) రాస్తూ వ్యస్త్ర,-అంగుళలీయకాలను 

న్య్య్రళిస్తూ, గోళ్ళు గిల్లుకొంటూ .ఉండారి, 

తాత్పర్యం : (బెడ అకార్భకరణాత్మ కం. దిభావాలు : గురుజనవ్వతి 

(క్రమణం, అవజ్ఞు, ప్రతిజ్ఞ నిర్హ్యహించ లేకపోవటం, వశ్చాత్తావం మున్న గునది. 

అనుభానొలు : నిగూఢధవదనం, అదోముఖి విచింతనం, ఉల్ (లేఖనం, 

వృన్త్త్ర-అంగులీయక స్పర్శనం, నఖ నిక్చంతనం మున్నగునవి. 

ఇచ్చటూ రెండు ఆర్వలు కలవు, 

ఏదేని ఒక అకార్వాన్ని చేస్తూ వెద్దల కంట వడినవ్హుడు తాను చేసిన 
జో 

వనికి వశ్వాత్తావవడేవాడు 'గబీడావంతుడు” అనబడతాడు. 

అతడు అజ్రచేత నిగూఢవదనుడై , భూమి లేఖనం, నఖినిక్పుంతనం, 

వస్ర్రాంగులీయక నంన్ఫర్భ్శనం చేన్తూ ఉంటాడు. 

టీక ఏ “దురాచార ప్రభవం, ధార్హ్హ్యహానం అయినది ద్రీడొ అని చెప్పి, 
వెవర్గ్ష్యాన్ని ఒక అనుభావంగా పేర్కొన్నాడు ధనంజయుడు. ప్రతీకారం 

చేయలేకపోవటం, నూత్నసంగమం, పొగడ్త - వీనిని కూడా విభావాలుగా 
చెప్పినాడు సింగభూపాలుడు; అట్లాగే వెలువలికి రాకపోవటం, దూరంగా 
ఉన్నపుడే వస్త్రంతో కవుకొనటం - వీటిని కూడా అనుభావాలుగా చెప్పినాడు. 

“స్వచ్చంద క్రియాసంకోచం వీడ” అని భానుదత్తుడు, ఇట్లా చెప్పటం 

వల్ల శంకా- త్రాసములందు అతివ్యాప్తి లేదు; కారణం అప్పట్ల క్రియావిరహ మే 

కాని (క్రియానంకోచం లేదు. అకార్యకరణం, అవజ్ఞ, స్తుతి, నవసంగమం, 
(ప్రతీకారకరణములకు సింగభూపాలుడు ఉదాహరణలిచ్చినాడు. 

ఉదా : ' స్తుతివలని (వీడ వ 

తస్య నంస్తూయనూనస్య చరితార్జై ' స్తవస్వభిః | 

శుశుభే విక్రమోద(గం పవీడాదవనతం శిరః || | 
స -(6.వo.XV-27) 

- కృతార్దులగు మునుల చేత |వ్రశంసింసబడతున్న శత్రుఘ్నుని యొక్క 
విక్రమోద([గ్రమగు శిరన్సు సిగ్గుచేత వంచబడినదై, మిగుల శోభించినది. 
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అకార్యకరణంవలని వ్రీడ : 

గుర్వాదేశాదేవ నిర్మీయమాణో 

నాధర్మాయ స్త్రీవధో౭ పీపితో౭. యద్ 

అద్యస్తతా A నో ఎ్రగనిచ ఫది న! 

లజ్ఞాస్మాభిర్మీరితాస్టైర్లీతై వ 11 (అనర్హరాఘవం -11-51) 

- గురుని ఆజ్ఞ వల్ల. చేయబడిన ఈ ్రీవధ అథర్మం కాకపోయినా, 

మనస్సునకు ఇష్టంకాదు. అల్నులము, నేడుండిరేవు పోవలసీనవారము, కనులు 

మూసికాన్నవారము అయిన మాచేత ఇట్లా లజ్జ జయింవబడీంది. 

'నవసంగమమందలి వీడ : 
పటాలగ్నే వత నమయతి ముఖం జాతవినయా 
హఠాశ్లేషం వాంఛ త్యవహరతి గాత్రాణి నిభృతమ్ । 

న శక్తా చాఖ్యాతుం స్మెతముఖ సఫీదత్తనయనౌ 

హియా తామ్యత్యంతః వ్రథమపరిభోగే నవవధూః || 

(అమరుకం-36) 

- ఆనవవధువు-భర్త వస్త్రాన్ని వట్టుకోగా వినయంతో ముఖం వంచినది. 
తటాలున ఆలింగనం కోరగా అవయవములను ముడుచుకొని తవుకొన్నది. 

ఏమి చెప్పటానికి నమర్ధలు కాక, చిరునవ్వుతోడి ముఖాలుగల చెలులను చూస్తూ 

ప్రథమనంభోగనమయంలో సిగ్గుతో మనస్సులోనే, తపించింది. 

14. చవలత 

మూలం : చపలతా వాము రాగ ద్వే మౌత్పర్యామత్తేరా. 
ప్రతికూలాదిభిః విభావైః సముత్పధ్యతే. 

తస్యాశ్చ వాక్స్పొరుష్య నిర్చర్షృన 

వధ బంధ సం(ప్రహార తాడనాదిభిః అనుభా వి & 

_అభివయః (ప్రయోక్త నాం 

అ(త్రారా 

- అవిమృశ్య తుయః కార్యం వురుషో వధతాడనం సమారభతే | 

| శనినిక్సిత కౌరిత్వా త్సతు ఖలు చపలో బుధైః జ్లేయః | 
(నా. శా ViI-60). 
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అర్హం : చసలతా నామ రాగ, దష, మాతృర్భ, అమర్హ, ఈరాా 
[వతికూల-ఆదిభి వి విభావెళ నముత్సద్యతే = చవలత అనేది అనురాగం, 
ద్నేషం, మాత్సర్యం, అమర్థం, ఈర, [చతికాలత (= విరోధం), మున్నగు 

విభావాల వ్ర జనిస్తుంది. వాక్సొరువ్యు నిర్భృర్తున, వధ బంధ, నంవ 

వోర్క తాడనాఆదిభిం అనుభావెజి తస్యాః (చ) అభినయ (వయోక్తవ్వః = 
వరువ వాక్యొలు పలకటం, నిర్చర్హ్రనం (=బెదరింవ్లు, వధ బంధనం, బాగా 
కొట్టటం, తన్నటం మున్నగు అతత దాని (= చవలత) యొక్క, 
అభినయం చేయాలి. 

అ(త-ఆర్భాా భవతి = ఇచ్చట్కు ఒక ఆర్యకలదు. 

యః వురువ్కు కార్యం, అవివృశ్వ (తు, వధ తాడనం, నమారభితే 
= వృ వురుషుడు, కార్యాన్ని (= చేనే చెడువనిని), ఆలోచించకయే ఆరంభి 
స్తాడో; నః(ఖలు), ఆవినిశ్చితకారిత్సాత్ , చవల బుధ జ్ఞ్లోయః = అతడు, 
నిశ్సయం (= ఆలోచన) లేకుండానే ఆ ననిచేయటం వల్ల, "వలుడు (అని), 
బుధులు జెైలియవలె 

తాత్పర్యం : విభావాలు : రాగ-దే (షాలు, మాతృర్భం, ఈర్ష వ్ర అమర్హం, 
(తికూలత మున్నగునవి, 

అనుభావాలు : వాక్సారువ్యుం, నిర్చర్ష్రనం, వధ, అంధం, నం(వవోరం, 
తాడనం మున్న గునవి. 

ఇచ్చట ఒక్ ఆర కలదు: 

+ విమర్శించకయే ఎవడు వధ, తాడనం మున్నగు అకార్యాలు ఆరంభిస్తాడో, 
అతడు baie: Ae” చవలుడు అనదడతౌదు. 

టీక : “రాగాదుల వల్ల కలిగే 'అనవపైతి చావలం” అంటూ స్వచ్చందా 

చరణాన్ని (= ఇష్టంవచ్చినట్టు చేయటాన్ని) ఒక అనుభావంగా hl ss 
ధనంజయుడు. ' చపలతృ _ చౌపలం, చావేల్యం- ఇది సమానార్హకాలు,. “రాగ 
దే ప్రషౌదులవల్ల చిత్తలాఘనం (= మనస్సులో తేలికతనం కలగటం) చావలం” 
అని ' సింగభూపాలుడు. ' పరిరంభం (= ఆలోచనలేని కౌగిలింత), అవలంబం (= 
ఆధారంగా .వట్టుకొనటం), నిష్కాసనం (= వెడలగొట్టటం) - ఇవి కూడా 
అనుభావాలుగా wae, “ఇతరేతర క్రియాకరణం (= er 
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పెక్కువనులు చేయటం) లేదా [క్రియాశీఘత (= తొందరగా వనిముగించటం) 
చవలత” అని భానుదత్తుడు. 

రాగద్వేషాలవలని చావలమునకు సింగభూపాలుడు ఉదాహరణ లిచ్చినాడు. 

15. హర్తం 

మూలం ఃహర్లో నామా మనోరథలాభే్ట జనపమాగమన bas 
చేవగురురాజభర 'ర్చ[ప్రసాద భోజనాచ్యాదన 

లాభోపభోగాదిభిః 'విభావైః సముత్పద్యతే. 
తమభినయేళ్ నయనవధన ప్రసాద ప్రియభాష 
ణాలింగన కంటకిత పులకి తా(స్ర స్వేదాదిభిః అనుభావై ః. 

అ శ్రా ర్యేభవతః - 

అఫామ్యే ప్రాష్యే వా లబ్రై౬. రై ప్రయనమాగమే వా౬పీ | 

.హృదయమనోరథలాభే హర్షః సంజాయతే వుంసామ్ || 
నయనవదన ప్రసాద పియభాషాలింగనె శ్చ రోమాంచై 
లలితై శ్చాంగవిహారైః స్వేదాద్ద్యె రభినయ స్తస్య 1. 

'-(నా.శా. ౧-61, 62) 

వ వార్లోనామ = వారం అనేది, 

Seah ఇష్ట జననమాగమన, మనః వరితోనష, గురు-రాజు- భర్తృ 
ine భోజనా ఆచ్చాదనా ధనలాభాఉవభోగ-ఆదిభిః విభావెఇ నముత్సదృతే 
= మనోరథలాభం, ఇష్టజనులతో కలయిక్క మానసీక సంతుష్టి గురువుల 
అను[గవాం, రాజానుగ్రవాం, భర్త్ర (= యజమాని =. భర ర్త) వసొదం, భోజున 
లాభం, నూతన వస్త్రప్రాప్తీ,: భనృప్రాష్త్ర, వీటి ఉవభోగం మున్నగు విభావాల 
వా కలుగుతుంది. 

_ నయనావదన (వ్రసాద, పీయభాషణ, ఆలింగన, కంటకిత, నులకిత, 
అన్ర' సేగద-ఆదిభి అనుభావెక తమ్, అభినయేత్ = నయనములు వదనం 
(వనన్నంగా ఉండటం, : (ియభావణములు, ఆలింగనం, జలదరెంవ్రుు గగు 
రాటు అనం సే దం మున్నగు అనుభావాలచేత, దానిని అభినయించాలి. 

అత-ఆ రే, ' భవత ౪ = ఇచ్చట రెండు ఆర్యలు కలవు : 

| అపా పే ప్రావ్వే (వా), అర్రేలబ్ల్, దత (వా-అవీ), 
Cas మనోరథలాభ్తే వుంసావ్, వార్ష నంజాయ తే దుర్తభమైన వస్తువు 
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లభించటం, అర్చలాభం, (సీయజననమాగమం, వృాదయంలోని కోరిక సద్రిం 

చటం వీనివల్హ, వురుషులయందు వర్గం, కలుగుతుంది. 

నయనావదన |వసౌద, (పీయభాష, అలింగనైః (చ), రోమార్చవె 

లలితె ౭ (చ) అంగవివ్వ్నోరై 4, స్పేదాద్యాః, తస్య 'అభినయః = (పనన్నము. 

లైన న నయనావదనములు, ప్రీయభాషణం, ఆలింగనం, రోమాంచం, లలితము 

'లెన అంగవిన్వాసాలుు, న్నేదం మున్నగువాటిచేత్త్య దానియొక్క, అభినయం 

'భేయాలి. 

తాత్పర్యం : విభావాలు : మనోరథలాభం, ఇష్ట జననమాగమం, మనః వరి 

తోషం, దేవ-గురు-రాజ- భ్త్రూ[వసాదం, భోజన-ఆచా )దన-ధనలాభోం, దీని 

యొక్క ఉవభోగం మున్నగునవి. 

అనుభావాలు : నయనా వదన (వనన్నతలు, ప్రయభావణాలు, 

ఆలింగనాలు ఒడలు జలదరింపులు, రోమాంచాలు, ఆనందబాషా లు, 

స్వేదం మున్నగునవి. 

ఇచ్చట రెండు ఆర్యులు కలను, 

విభావాలు : దుర్తభివస్తు (ప్రాప్త, అర్హలాభొం, పియసనమాగమం, వాదయ 

మనోరథలాభం. 

అనుభావాలు : నయనా-వదన (ననన్నతలు, '(ప్రయభావణాల్సు ఆలింగ 
నాలు, రోమాంచం, లలిత- అంగవిన్యానొలు, సే దం మున్నగునం. 

టీక : “ప్రసత్తి (= ప్రసన్నత), వుత్రజననాది ఉత్సవాలు మున్నగు 
వాటివల్ల హర్షం జనిస్తుంది" అంటూ గాడ్గద్యాన్ని కూడా అనుభావంగా 

చెప్పినాడు ధనంజయుడు. “మనోరథ లాభాదులవల్ల కలిగే మనఃవ్రసాదం హర్షం” 
అంటూ కనులు విప్పారటాన్ని, హస్తంతో హస్తాన్ని రాయటాన్ని అనుభాధాలుగా 
చెప్పినాడు సింగభూపాలుడు. 

“చేతః ప్రసాదం (= మనః ప్రసాదం) హర్షం” అన్నాడు భానుదత్తు డు. 

మనోరథ లాభ-యోగ్యవస్తు సిద్ది- మిత్రసంగమ- వూజ్యసంగమ- దేవ పసాడే- 
గురుప్రసోడ-రాజ[వసాదాలవలని . హర్తాలకు ఉదాహరణలొసంగినాడు 

సింగభూపాలుడు. | 
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ఉదా : 

== గాలిలేని స్టలంలో స్టేమితంగా ఉన్న పద్మాన్ని పోలిన చూవుతో రాజగు 
దిలీపుడు మనోహరమయిన “కుమారుని ముఖం చూస్తూ చంద్రుని చూచిన 

పీదప పొంగిన సముద్రం వలె అధికానందం పొందినాడు; ఆ ఆనందం ఆతని 

మనోరథలాభం వలని హర్షం : 

నివాత పద్మ -స్తిమితేన చక్షుషా 
నృవన్య కాంతం. పిబతః- సుతాననమ్' | 

మహోదరేః పూర ఇవేందు దర్శనా 
ద్గురుః బ్రహార్ణ ః త్రబభూవనాత్మన [1 

హృదయంలో ఇముడక వైకి ఫొంగినది. 

16. ఆవేగం 

ఆవేగోనామ- ఉత్సాత-వాత-వరా గ్ని-కుంజరోద 9 
మ్ 

gp ప్రయాొ[షయ (శవణ-వ్యసనాభిభాతాదిభిః 

విభావైః .సముత్పద్యతే. + 
తత్రోత్పాతకృతోనామ విద్యుదుల్కా నిర్హాత 

ప్రపతన చం ద్రసూర్యోపరాగ కేతుదర్శనకృతః; 

తమభినయే త్సర్వాంగ |ప్రస్తతా' వై మనస్య 

ముఖ ని వర ర్వ విషాద విస్మయాదిధిః. 

_ వాతకృతం వున రనకుంక వాక్షి వరిమార్దన వస్త 

-. వేంూోపహాన త్వరితగమనాదిభిః. | 

వర్త్షకృతం వు్రువః సర్వాంగసంపిండన వ్రధావన 

. శృన్నాశ్రయ మార్గణాదిధిః. 
అగ్నీక్సృతం తు. ధూమాకులవేత్ర తాంగపంకోచన 

. విధూన నాతిక్రాంతావక్రాంతాదిధిః. 
కుంజరోద్నర్శిణకృతం నామ త సరితావపర్పణ 

 " చంచలగమన భయస్తంభ వేవథు పశ్చా 

దవలోకన విన్మయాదిభిః.  *; 
ప్రేయశ్రవణకృతంవా మాభ్యుత్తా వాలింగన 

వ,ఖ్రాభరణ ప్రదా వాళు పులకీతాదిభిః. 

అపియ[శ్రవణకృతం నామ భూమిపతన 
“విషనువివర్తన పరిధావన విలావనాక్రందనాదిభిః, 
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ప్రకృతివ్యసనకృతం సామ సహసాపసర ల 

శస్త్ర చర్మ వర్మ ధారణ గజతురగరథారోహణ సంప్రహారణాదిభిః. 

ఏవ మసష్ట్రవికల్పోఒయ మావేగః సంభమాత్మకః । 
సై ర్యేణోత్తమ మధ్యానాం నీచానాం చావసర్పతై * |! 

అత్రార్యే భవతః : 

అప్రియ నివేదనాది శ్రవణా దవధారితవచనస్య 

శ స్త్రాశ్షేపా త్తాంసా దావేగో నామ సంభవతి || 

-  అపియనివేదనాద్యో విషాదభావాశయో౬నుభావ్యో౬స్వ్య 

అపు చ్చే త్పివపారణ పరిఘట్టనై* కార్యః 1| 
=-(నా.శా. 63-65) 

అర్హం : ఆవేగః నామా ఉత్పాత, వొత్తు చర్హ, అగ్నీ, కుంజరాఉద్భరమణ, 

ప్రయ-అవ్రీయ (శ్రవ్య వ్యననా అభిఘూత-ఆదిభీః, నిభావెక నముత్సద్యతే = 
ఆవేగం అనేది, ఉత్ఫాతం = = ( అశుభినాచనములు ), వాతం (= BAM 

వర్షం (= కుంభివ్ఫష్టీ), అగ్ని ((వమాదం,), కుంజలోద్భంముణం (= వీనుగు 
విచ్చలవిడిగా తరగటం ,.. (పయవార్తా శ్రవణం, అ(పయవార్తా (శ్రవణం, ద్యన 

నాభిఘాతం (= = ఆవదనంభవించటం } మున్నగు sais వల్ల ఆవేగం 

జనిన్తుంది. 

(1) త్మత్ర ఉత్సాతకతః నామ, దిద్భుత్-ఉల్ళా_- -నిర్హాత (వవతన, 
చంద-నూర్య-తవాగ, కేతుదర్శన కృతః = ఇందు ఉత్పాతం వర్ద జనించే 
ఆవేగం - ఆకస్మకంగా మెరువు కనివీంచటం, ఉల్కలు వీడుగులు ) వడటం, 
చంద్ర- మూార్యగ్రవాణాలు, తోకచుక్కలు కనిపంచటం - వీటివల్ల కలుగుతుంది. 

తమ్ నర్వాంగ స్రస్తత్కా వైమనస్య ముఖవె వర్త రం విషాద, బ్లిన్మయా. 
ఆధిభిణ అభినయేత్ = దానిని నరాగంగ శౌ థిల్వం, వై మనన్యం, ముఖం పొలి 
పోవటం, విషాదం, mye మున్నగు వారిచేత, అభినయించాలి. 

(2) (వును) వాతకృతం - అవగుంఠన్క ఆక్షివరిమార్త్న, వస్త్ర నంగూ 
వాన, త్వరితగమన-అదిభిక అనుభావైః = (దురల) వాతకృతమైన ఆవే 
గాన్ని -మునుగు వేసేకొనటం, కనులను నులుముకొనటం, గాలికి ఎగురు 
తున్న వష్ర్రాలను దగ్గరకు తీసీకొనటం, వేగంగా నడవటం, మున్నగు అనుభా 
వాలచేత ( ఆభినయించాలి). 
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(3) (వును) వర్షక్సుతం - నర్వాంగనంసీండను వ్రధావన్క. ఛన్నాశ్రయ 

మార్గణ-ఆదిభిః = వర్తక్సతమైన (ఆవేగాన్ని ౧. నర్వాంగాలను పిండకృతం 
చేయటం, వరుగెత్తటం, తలదాచుకొనేచోటు వెదకటం మున్నగు (అనుభా 

వాల చేత అభినయించాలి). 

(4) అగ్నికృతం (తు) - ధూమాకులన్నేతతా, అంగనంకోచన్మ విధూ 
నన్క అతి(క్రాంత-ఆదిభిః = అగ్నిక్సుతమైన (ఆవేగాన్ని ) - పొగతో నిండిన 
కనులతో, అంగాలను ముడుచుకొనటం లేదా చలింవజోయటుం, వెద్ద వెద 

అంగలు వేనూ తొలగివోవటం మున్నగు (అనుభావాలచేత అభినయించాలి |) 

(5) కుంజరోద్భమణ కృతం 'నామ- త్వరిత-అవనర్హణ, చంచలగమన, 

భేయ, న్తంభ వేవథ్సు వళ్చాలత్-అవలోకన, విన్మయాదిభిః = కుంజలరోద్భరి 
మణం వలన కలిగిన (ఆవేగం) అనేదానిని వేగంగా తొలగిపోవటం, చంచల 
గమనం, భయం, వేవథువ్సు విస్మయం, వెనుకకు చూస్తూ ఉండటం- 

మున్నగు (అనుభావాలచేత అభినయింఛాల్సి, 

(6) (పీయశ్రవణకృతం నామ- అభ్యుత్ణాన, ఆలింగన వ్యస్త్ర,- ఆభరణ 

(ప్రదాన, అఇ(శ్రు-వులకత ఆదిభిః = (బయ మైన ఫౌర్త ను వినటం వల్లి కలిగ. 

(ఆవేగం) అనే దానిని (వార్త తెచ్చినవారికి) ఎదురేగటం, ఆలింగనం చేసి 

కొనటం వస్త్రాలను ఆభరణాలను కానుకగా ఇవ్చుటం, అ(శువ్వ్కు వులకలు 

మున్నగు (అనుభావాలచేత అభినయించాలి ): 

(7) అద్రియ ' శ్రవణకృుతం నామా భూమివతన్స విష్షమవివర్తన్మ పరి 
ధావన్క విలావన్న ఆక్రందన-ఆదిభి? =. అప్రీయవార్తా శ్రవణకృత మైన ఆవేగం . 

అనేదానిని, నేలమీదవడటం, తిరుగుడునడటం, వరు గత్తటం, విలవించటుం, 

ఆక్రందనం చేయటం మున్నగు (అనుభావాలచేతో" అభినయించాలి): 

(8) వ్రక్రతివ్యసనక్రతం నామ- నవాసా- అవసర్పణ, శస్త్ర-చర్మ -వర్మ- 
ధారణ గజాతురగా-రథా ఆరోవాణ, నంవవోరణ అదిధిః = (వక్సతిదె వరీత్వం 

వల్ల కలిగే ఆవేగం అనేదానిని- వెంటనే తొలగిపోవటంం శస్త్రం డాలు కవచం 

ధరించటం, గజ-రథ-తురగాలను ఆరోహించటం, - దెబ్బకొట్టటం. మున్నగు 

(అనుభావాలచేత అభినయించాలి). ( . 

సంభ్రమాత్మ క్క అయం ఆవేగ్క ఏవం-అష్ట ధిక = సంభ్రమంతో 

కూడిన ఈ ఆవేగం, ఇట్లా ఎనిమిది విధాలు. ఉత్తమ మధ్యమానాం, 
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నై ర్వేణ, నీచానాం, అవనర్పతై* = ఉత్తమ-మధృమ ప్రకృతులు నైర్భ ంతో, 
చవక్తతులు తొలగిపోవటంతో (ఆ వేగాభినయం జ. 1 

అ(త-ఆర్భే భవతః = ఇచ్చట్క రెండు. ఆర్భలు కలవు, అఆ(ప్రయని వేద 
నాద్కి అవధారితవచనన్య (శవణాత, శృస్త్ర-ఆక్షేపాత్, త్రాసాల్, ఆవేగః 
నొమ్మ నంభవతి = అప్రీయనివేదనాదుల వళల్డ, (శత్రువుల). తిరస్కార 
వూర్తగక వచనాలను ఎనటం వ్వ, శ్ర, (వయోగంవర , త్రానం నల్ల i 
ఆవేగం అనేది నంభవిన్తుంది. 

అ(వీయని వేదనాద్యః, అన్న అనుభానః విషాద భావాశయః = అవీయ 
నివేదనాదులందలి అముభావాలు విషాదభావంతో కూడిడంటాయిు. నవాసా- 

అరిదర్భనాత్ -చేత్, (వ్రవాంణ-వరిమఘట్ట నై * కార్యః = ఆకస్మ కంగా శ్యతుదర్భ 
నమైతే, క! ఆదేగంలో, (వ్రవారణం, నరిఘట్టనం చేయాలి. 

తాత్సర్యం : ఉత్సాతం్య వాతం, వర్గం, అగ్ని, కుంజరోద్భ9మణం, 

(పీయవార్తా (శ్రవణం, అపీయవార్తా శ్రవణం, వృననాభిమాతం మున్నగు 
విభావాలవల్ర ఆవేగం కలుగుతుంది. 

(1) ఉత్సాతకత ఆవేగం + 

అభావాలు : మెరువులు- -ఉల్భు లు-నిధునగులు నన చంద్రగవాణం, 

నూర్యగ్రవాణం, కేతుదర్శనం. 

అనుభావాలు ; నరా (గ న్రస్త త వై మననం, ముఖ బె వర్ల న్యం, విషాదం, 
విన్మయం మున్నగునవి, 

(2) వాతక్టుత ఆవేగం : 

అనుభావాలు :. అవగుంఠనం, లక్షీ వరిమార్తనం, వృత్త ,నంగూవానం, 
లో [(రతగనునం యున్న గునని, 

(3) నర్షకృత ఆవేగం : 

అనుభావాలు : నర్వాంగసంపీడనం, ప్రధాననం, ఛన్నాశ్రయమార్గణం 
యుత్లుగునవి. | FE 

(4) అగ్ని కృత ఆవేగం : 

అనుభావాలు . ధూమాకుల నేతత, అంగన en ఖదీగవి ధూననం, 
wre మొదలగునవి. 
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(5) కుంజరోద్భరిణకృత ఆవేగం : 
= అనుభావ్నాలు, 2 త(రితావనర్పణం, చంచలగమనం, భయం, న్తంభం, 

వేనథువు, వశ్చాదవలోకనం, విన్మయం మున్నగునవి. 

“ఈ (ప్రయ్యశవణ కృత ఆవేగం : 

" అనుభావొట్లు : అభ్యుత్తానం, ఆలింగనం, వస్త్ర (ప్రదానర, ఆభరణ 

(ప్రదాన. ఆశువు రోమాంచం మున్నగునవి. 

(గ... అ(్రీయ(శ్రవణకృుత ఆవేగం : 

_అనుఖొవాలు : భూమివతనం, చిషమబివర్తనం, వరిధావనం, విలావం, 

ఆ(క్రందనం' మున్నగునవి. 

(8) (వక్పుతివ్యసనక్పుత ఆవేగం ; 

_ అనుభొవాలు : నవాసా అవనర్శణం, 'శృస్త్త్ర-చర్శ-వర్శ్మ ధారణం, గజ- 

తురగ-రథ-ఆరోవాణం, సంవ్రపోరణం మున్నగునవి. 

నంభ్రమంతో కూడిన ఆవేసం ఇట్లా ఎనిమిది విధాలు. ఉత్తమామధ్య 
ములు సై ర్యంతోనూూ, నీచవ్రక్రతులు తొలగిపోవటంతోను దీనిని అభినయిం 

చాలి, 
ఈ నందర్భంలో రెండు ఆర్యులు కలవు .: 

అప్రీయనివేదనాదుల (శ్రవణంనర్ద, ' అవధారిత వచనాలవల్ల, శృష్ర్ర 

ప్రయోగం వర్ణ, త్రానంవబ్ణు ఆవేగం కలుగుతుంది. అప్రీయని వేదనాదుల వట్ట 
అనుభావాలు విషాదంతో కూడి ఉంటాయి. ఆకస్మ కంగా శత్రుదర్శన మై లే 

అవే టే ఆ నేగంలో ([వీవౌరల౯ం, వరిభట్టనం ఉంటాయి. 

టీక ఏ “అధీరులలో శోకజనన మాత్రమున అవేగం జనిస్తుంది. ఉత్తములు 
ప్రబలంగా ఆవేగం జవించినప్పటికీ, ధైర్యంతో దానిని ఆపుకొంటారు” అంటూ 

ఎనిమిది విధాల ఆవేగాలను  విభావామభావవూర్వకంగా వివరించి, ఆవేగం 
సంభమాత్మక్రమన్నాడు సంగీతరత్నా కరకర్త. 

ఉఆ్రవేగం అంటే సంభ్రమం” అంటూ అభివరాన్ని (=, రాజసంబంధి 
_విషవం = 0010). ఒక. విభావంగా చెప్పివాడు ధనంజయుడు. ఇది ప్రకృతి 

వ్యవనకృతమైవ. ఆవేగంతో సమానమని చెప్పవచ్చు. “చిత్తం యొక్క సంభ్ర 
 మమే ఆవేగం” అంటూ శైలకంపాన్ని కూడా ఒక విభావంగా చెప్పినాడు 
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సింగభూపాలుడు; అంతేకాదు ఎనిమిది విధాల ఆవేగాలకు ఉదాహరణలిచ్చినాడు. 
ఒక ఉదాహరణ : 

ఉదా : ఉత్తముని యందు శాత్రవ-ఆవేగం (సహసావిక్రమం) 
రామోనామ బభూవ హం తదబలా సీతేతి హం తౌ ఫితుః 

వాచా వంచవటీ తటే విహరత స్తా మాహర ద్రావణః | 
నిద్రార్హం జననీ కథా మితి హరే ర్హుంకారతః శ్రుణ్వతః 
సౌమిత్రే! కధను ర్లనురితి వ్యగ్రా గిర పాంతు వః || 

(కృ.5.12-72) 

- శ్రీకృష్ణుని నిద్రవుచ్చటానికై తల్లి కథ చెబుతున్నది : “అనగనగా 
రాముడు; సీత అతని భార్య.. తండ్రి ఆనతివలన వారిరువురును. దండకలోని 
పంచవటి వద్ద విహరించినారు. సీతను రావణుడు అవహరించినాడు” అని ' 
చెప్పుచుండగా, కృష్ణుడు నడుమ నడుమ 'ఊ' కొట్టుతూ, చివరి మాటవినగానే 

ర్జు ! ? విల్లు ఎకుడ?” క్రి టి _ ఆవేగంతో “లక్ష్మణా! విల్లు ఎక్కడ? విల్లు ఎక్కడ?” అని పలికినాడు. అట్టి 
వ్యగ్రములైన శ్రీ,కృమ్ణుని పలుకులు మిమ్ము రక్షించుగాక! 

17. జడత 
మూలం ; జడతానామ- సర్వకార్యాప్రతిపత్తిః. ఇఫష్టానిష్ట శవణదర్శ్భన 

వ్యాధ్యాదిభిః విభావైః సముత్పద్యతే. తామభినయే 
దకథనావిభాషణ తూష్లీంభా వావ్రతి 
భా౭_నిమేషనిరీక్షణ పరవశత్వాదిభిః అనుభావైః.. 
అ(తార్యా భవతి - 

ఇష్టం వాఒనిషస్ట్రం వా సుఖదుఃఖేవా నవేత్తి యో మోహోత్ | 
తూష్టీకః పరవశగో భవతి న జడసంజ్ఞి తః వురుషః || 

క -(నా.శా. *11-66) 

అర్థం ': జడతానామ్క నర్వకార్భాఅవతివత్తిః = జడత అనేది వీ 
కార్యాన్ని చేయకుండటం (= సర్త(కార్యాలను విడనాడటం). 

ఇష్ట-అనిష్ట (శ్రవణ-దర్శన, వ్యాధి-ఆదిభిః విభావైః, నముత్సధ్యతే = 
ఇష్టమ్ములైన వానిని లేదా అనిష్టములైన వానిని చూడటం లేదా వినటం, 
వ్యాధి మున్నగు వానివల్ల జడత నంభివిన్తుంది. అకథన, అవిభావణ, తూష్షీం 
భావ, అవ్రతిభా అనిమేవృ నిర్షీక్షణ, వరవశత్త(-ఆదిభిక, అనుభావే తాం, 



ip సాత్తి (కాభినయం 

అభినయేత్ = బదులౌడకుండటం, తడబాటుగా చెవుటం, మిన్న కుండటం, 

వీమీ పాలుపోనట్టుండటం, రెపవ్పవాల్పక చూడటం, వరవశత్త(ం మున్నగు 

అనుభావాలతో, దానిని అభినయించాలి. 

అ(త-ఆర్యాభనత్ = ఇచ్చట ఒకో ఆర్య కలదు. 

య్కు ఇస్టం వ్యా అఆనిభ్లం బ్యా నుఖ-దుఖే వా మోవోత్ న వేత్త 

= ఎవడు ఇట్టైన్ని కొని అన్మూన్ని కొని నుఖొన్ని కొని దుఃఖాన్ని కాని, 

మోవాం వరి తౌలినికొనలేక, తూషీ క వరవశగం భవతి, స్క వురువణ జడ 

నంజ్ఞితః = తూొష్షీ ంభావంతో వరవశుడై , ఉంటాడో, ఆ వురువుడు జడుడు 

ఆనబడుతొదు. 

తాత్పర్యం : నర్తకార్యావ్రతివత్తి (౬ ' కర్తవ్య-అకర్త వ్యజ్ఞానరాహిత్సం) 
జడత అవుతుంది. 

. బిభావాలు : ఇష్టదర్భనం లేదా శ్రవణం, అనిష్ష దర్శనం లేదా (శ్రవణం, 
వౌ ధి మున్న గన. 

అనుభావాలు : ఆకథనర, అఎభావణం, తూష్షీ ంభావం, aE 

అని మేవ నిర్షక్షణ, నరవశత(ం మున్న గునది. 

ఇచ్చటి ఒక ఆర్భకలదు : 

ఇద్రం లేదా అనిసష్షం, సుఖం లేదా దుఃఖం- మోవాంతో వీటిని ఎవడు 

గుర్తించ పదో. తూష్షీ ంభానంతో, పరవశుడ ఉంటాడో , అతడు జుడుడు. 

టీక | . అ ప్రతిపత్తి యే జడత లేదా జొడ్యం అని ఇంచుమించుగా అందరూ 

- చెప్పినారు, విరహాన్ని కూడా “విభావరగా, వినిపించకపోవటం . అనుభావంగా 

చెప్పినాడు. సింగభూపాలుడు. 

“సకలచ్యవహార-ఆక్ర నుజ్జానవత్త (ం జడత” అని భానుదత్తుడు. ఇట్టా చెప్పటం 

వల్ల మూర్భా-అవేస్మార-నిద్రా-స్వప్నములందు ఆతీవ్యాస్తి ఉండదు; కారణం వీనిలో 

జ్ఞానం ఉండదు కాబట్టి. ఆలస్య-భీతి-త్రాసములందు కూడా అతివ్యాప్తి ఉండదు; 
కారణం అచ్చట - కతివయన్యవహారజ్డునం ఉంటుతిటి. ' కావున్మ “మోహానికి 
ముందుకాని, తరువాత కాని జడత సంభవిస్తుంది” అని సంగీతరత్నా కరకర. 

 ఇష్ట్రశుతి,' పియదర్శన, ఆప్రియశ్రచణ, అరగక, వియోగాలవలని జడ 

తకు ఉదాహరణ లొసంగినాడు సింగభూపాలుడు. ' 
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ఉదా : పీయదర్శనంవలని జడత : 

ఏష్యతి స చ పోషితో౭. హం చ 

కుప్యేయం సోఒప్యను నేష్యతి | 

ఇతి చింతయంతీ వధూ ర్రృష్టా 

ప్రియం న కి మపి సంస్మరతి || 

-(ర.సు.వుట. 370; గా.న.శతి-1-17) 

_ “దేశాంతరగతుడయిన ప్రియుడు రాగలడు, అపుడు నేను కోపిస్తాను, 
అతడునన్ను ప్రార్థింపగలడు” అని నాయిక ఆలోచించుకొంటూ, నాయకుని 
చూచినంతనే ఆసంగతియే మరచిపోయింది! (ప్రియుని చూడటం నల్ల ఆమెలో 
జాడ్యం కలిగింది). 

అనిష్టదర్శనం వలని జడత : 

శ(శురేణ దహ్యమానే గృహనికటభచే నికుంజపుంజే | 

స్నుషాన శృణోతి శూన్యా బహుశః కధితమపి శ్వశ్వా || 

- తమయింటి సమీపాన గల పొదల గుంవును మామగారు కాల్చివేస్తూ 
ఉండగా చూచ్చి కోడలు- అత్తగారు ఎన్నో విషయాలను గూర్చి వివరిస్తూ 

ఉన్నవ్పటిక్సీ శూన్యహృదయయై వినకున్నది. (ఆమె పరకీయ కాల్చి వేయబడిన 
పొదలగుంవు అంతకు ముందు ఆపె రవాన్య వ్యాపారానికి అనువుగా ఉండేది), 

18. గర్వం 
మూలం : గర్వంనామ-- ఇశ్వర్య-కుల- రూప-యౌవన- విద్య బల- 

ధన లాభాదిభిః విభావైః సముత్పద్యతే. తస్యాసూయావబజ్ఞా- 
ఘర్త-ణానుత్త రదా-నాసంభాష- ణాంగావలోకన 
విభ్ర-మాపహసన- వాక్సారుష్య-గురువ్యతి[క్రమ 
ణాధిక్నేప వచన-విచ్చేదాదిభిః అనుభావైః అభినయః 
ప్రయోక్తవ్యః, 

అత్రార్యాభవతి-- 

విద్యావాస్తే రూపా దైశ్వర్యా దథ ధనాగమా ద్వాపి | 
గర్వ ఖలు నీచానాం దృష్ట్యంగ విఛారతైః కార్యః 1| 

-(నా.శా. ౪11-67) 
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అర్హం : గర్తగంనామ= గర్డగం అనేది; ఐశ '(ర్భ-కుల-రూవ-యౌవనావిద్యా- 

బల-ధనలాభ-ఆదిభి* విభ్యావ 2, నముత్సోద (ాలే=ఐళ్ల (రం, కులం (= అభి 

జనం= ఉచ్చకులం), రూవం, యౌవనం, విద్య బలం, ధనలాభం మున్నగు 
విభావాలవల్ల జనిస్తుంది. 

' అనూయ- అవజ్ఞా-ఘర్హణ- అన్తుత్తరదాన-అనంభావణ- అంగావలోకన-విభ్రమ- 
అనవాననావాక్సారుష్య- గురువ్యతి[కమణ- అధివ్షే వవ చన-బిచ్చేద-ఆదిభిక అను 
భొవె శ తన అభినయ, (ప్రయోక్త వ్య= అనూయవడటం, అవమానం 

చటం, ధిక్క_రించటం (పాఠాంతరం-ఆధర్హణ=వీడించటం), నమాధానమీయ 
కుండటం, మాటాడకపోవటం, తనశరీరాన్ని ' లేదా భుజాలను చూనుకొనటం, 

ఒళ్ళువిరుచుకొని తిరగటం, ఎగతాళిగా. నజ్బుటర, వరుషంగా మాటాడటం, 

వెద్దలను , లేక చేయకపోవటం, ఆన్షేపించటం, మధ్యలోమాటను (త్రుంచి 
వేయటం, మున్నగు, అనుభావాలతో, దాసి, అభినయంచేయాలి. 

__ అత్రాఆర్యా భవతి=ఇచ్చట ఒక ఆర్యకలదు. : 

నిధ్వా-అవా స్తే,  రూపొల్ -ఐశ్శర్యాల్ (అథవా), ధన-ఆగమాత్ 
(వాపి), నీచానాం, గర్తగః(ఖలు) = విధ్యా,పొన్తీ రూవం, ఐశ్వర్యం, (ఆక 

స్నీక) ధన్మపాప్తీ, మున్నునునాన్న్యు, ఎఎవ్రకతుల యందు గర్వం, 
కలుగు తుంది. దృజ్ఞ-ఆంగదిబాలనై  కార్యజద్భనులు అవయవచాలనములు 

దారా (గర్వాభినయం,, చేయాలి. 

తాత్పర్యం : చిభొవాల. , (yy, మఠం అబల యోచన, ఎద్య, 

బలం, ధనలాభం మున్నగునవి, . 

__అనుభావాలు + అనూయ, అవజ్ఞ, ఘరణ లేదా ఆధరణ, అనుత్తర 

దానం అనంభాషణం, నవిలొనంగా అంగావలోకనం, విభమయంి అవవాననం, 

వొక్సొరువ్యుం, గురువ్యతి[క్రమణం, అధిక్షేవవచనం, విచ్చేదం మున్నగునవి. 

ఇచ్చట ఒక ఆర్యకలదు : | | 

 విద్య్వాప్రాప్తీ, రూవం, ఐశ్వర్యం, ధన్మప్రాప్తీ- వీటివల్ల నీచనక్పుతులలో 
గర్లగం జనిస్తుంది. ద్దృద్ధుల,ు అవయవ విచాలనముల ద్వారా గర్యా(న్నీ 

(వకటించాలి, 

టీక; “ఉచ్చకులాదులవల్ల కలిగే మదం గర్వం” అని ధనంజయుడు. 
“తన గోప్ప తనాన్ని భావించటం గర్వం అని శారదాతనయుడు, “బలం 
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మున్నగువాని వల్ల జనించేది, ఆత్మోత్కర్హను (వ్రకటించుకొనేది గర్వం” 

విద్యానాథుడు. వశ '(ర్యాది ఇష్టలాభాదులవల్ల ఇతరులను అవజ్ఞ చేయటం కా 

అని చెప్పి ఐశ్వర్య-రూవ-తారుణ్య- కుల-విద్యా-బల-ఇష్ట ప్రావ్లులకు ఉదాహరణ 

లిచ్చినాడు సింగభూపాలుడు. “కుల-రూపొదులవల్ల నీచులయందు గర్వం మరల 

మరల తల _ ఎత్తుతుంది... ఉత్తములయందు విద్యుత్తువలె క్షణికం మాత్రమే. 
ఇంక యోషితలయందు బాహుల్యంగా (=అనేక విధాలుగా) ఊఆంటుంగి 

ఉదగ్రీవం, అవేక్షణం... _విభ్రమం... గురుజన 'కృరిపైబుం మున్నగునవి 

అనుభావాల్లు... హర్ష-అనురాగ-మద-గర్వజమైన వి|భ్రమం (=restlessness) 
యోషితలలో వాకి _అంగ-సాతి త్హిక-ఆహార్య- క్రియా వ్యత్యాసాలవల్ల సంభవిస్తుంది” 

అని సం.ర. “అందరికంటు తాను అధికమని తలంచటం లేదా అందరూ 

తనకంటె అధములు అని తలంచటం గర్వం | అని భానుదత్తుడు. 

— 

ఉదా ఆ విశే ఛర్యంవలన ఆజ్ఞాసద్ది; దానివలన గర్వం : 

రాహో!. తరయ భాస్కరం వరుణ హే! నిరా(ప్యతాం పావకః 

సర్వే వారిముచ సృత్య' కురుత గ్రిష్మస్య దర్పచ్చిదామ్ ! 

ప్రాలేయాచల! చంద్ర! దుగ్రజలభే! హేమంత! మందాకిని! 

దాశ్లేవన్య గృహానుపేత; భవతాం సేవాక్షణో వర్తతే | 
-(బాలరామాయణం-V) 

= ఓ రాహూ! సూర్యుని బెదరింవుము. ఓవరుణా! అగ్నిని చల్లార్చుము. ఓ 
సమస్త మేఘములార! మీరొక్కటిగా చేరి గ్రీష్మం యొక్క గర్వం నశింవుజేయండి. 

హిమాలయ, చంద్ర, శ్షీరసొగర, 'హీమంత్స గంగానదులారా! - మీరు ముందుగా 
ప్రభువు (=ర్లావణుని) భవనమునకు రండు; ఇది మీరాతనిని సేవించే సమయం! 

విషాదం 
మూలం : విషాదోనామ- 

| కార్యానిస్తరణ దై వవ్యాపత్తి సముత్హ్రః, తముభి 

నయేత్ సహాయాన్వేష తోపాయచింత నోత్సాహా 
విఘాత విమనస్య నిష (సుతా దిభిః అనుభా వై ః 

ఉత్త మనుధ్యమౌానాం. అధమానాంతు విపరి 

ధావ నావలోకన ముఖశోషణ సృక (వేరిలేహన నిద్రా 
సశ (సత ధ్యానాదిభిః అనుభొవై:. 
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అశ్రార్యా శ్చకా- 
_కార్యానిస్తరణాద్వా చార్యాభి[గ్రహణ రాజదోషాద్వా | 

దైవా దర్హవివత్తే రృవతి విషాదః సదా పుంసాం || 

వెచిత్రోపాయ చింతాభ్యాం కార్య ఉత్తమమధ్యయోః | 

నిద్రా నిశ్వసిత ధ్యానై రధమానాం తు యోజయేత్ || 

-(నా.శా* 0-68, 69) 

అర్హం: విషాదః-నామ=విషాదం అనేది; 

కార్య-అనిన్తరణ, దై వవ్యావత్తి నముళ్టః= తల వెట్టిన కార్యం వూర్తి చేయ 
లేకపోవటం, దైవికమైన ఆవద-- వీటివల్ల విషాదం జనిస్తుంది, 

నవోయ-అన్వేషణ, ఉపాయచింతన, ఉత్సావావిఘాత్క వైమనస్య, 
నశ (సత-ఆదిభిః, అనుభా చె క ఉత్తచూమధ్యమానార, తం అభిన 

యేత్ = =సాహపోయ్యం .అన్నేషించటం, ఉపాయం ఆలోచించటం, ఉత్సాహానికి 

విఘాతం కలగటం, విమనన్కత నిఃశ్వాసాలు మున్నగు అనుభావాలచేత, 
ఉత్తమ- మధ్యమ (క్పుతులు, దానిని (=చిషాదాన్ని ) అభినయించాలి. 

అధమానాం (త), వివరిధావన అవలోకన, ముఖశోవణ, నృక్ష(పరి 
లేవాన్స నిద్రా, నిశ్వసీత్క ధ్యానా ఆదిభిి అనుభావెక (తం, అభినయేల్) 
=అధములు - నరు గెతి నోవటం,: దిక్స్_లు చూడటం, నోరు ఎండిపోవటం, 

_ నాలుకతో నోటిచివరలను నాకటం, నిద్ర 'నిఃళా నా ధా భ్రంమున్న గు అను 

భావాలచేత, (విషాదాన్ని అభినయించారి). 

అత్రాఆర్యా-ళ్లో కొ=ఇచ్చటు ఒక ఆర్య ఒకళ్లో, కం (కలవ్ల/ : 

కార్య-అనిిన్త రణాత్ (వా), చౌర్య-అభిగ్రవాణ-రాజదోషాల్ (వా), దైవాల్ 
అర్హ వివత్తే్య వుంసొంర, నద  'విషాదొ, భవతి= కార్యానిన్త రణం, వార 
(గ్రహణం, రాజదోషం, దైవక్సృళమైన అర్హ వివత్తి - Og: మనువు 
ఎల్హ్లభూడు విషాధం, కలుగుతుతిది;: 1: - 

a 

వెచిత్మ (0-ఉపాయు చితనాభ్యాం, ఉత్త మా- మా-నుద్యమ యో కార్యంజువివి 

ధోపాయలను చింతించటం- ఇది ఉత్తను "మధ్యను (పేకృతులయందలి అను 
భావం. నృిద్రాసాళ్వసీత, ధ్యానైః, అధమానాం (తు), యోజయేత్=నిద్ర, 
నిశ్వాాలు, ధా a అధములవట్లు (్రయోజా లు. 
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తాత్సర్యం : దిభావాలు : కార్మానిన్త రణం, ద చవ్యావత్త్. 

అనుభావాలు : ఉత్తమ-అధమ్మవకృతులు : నవోయాన్వేవణం ఉపాయ 

చింతనం, ఉత్సావానిఘాతం, వెమునన్యం, నిశా సాలు మున్నగునవి, 

అధమవకతులు : వినరిధావనం, అవలోకనం, ముఖశోవణం, నృక్ష(వరి 

లేవానం, నద్ర సాశ్వాసాలు, ధ్యానం మున్నగునవి. 

ఇచ్చట ఒక ఆర్యా ఒక శ్లోకం ఉన్నవి : కార్యానిన్తరణం, దొంగతనం 
నట్లుబడటం, రాజదోవం, దైవక్సతమైన అర్హ వె వీతృం. 

ఓ చూ రా చనా WR 

అనుభావాలు : విభిన్నములెన ఉపాయ చింతనములు- ఉత్తమ-మధ్యమ 

[వకుతులు; నిద్ర ని (సీతం, ధ్యానర- అధములు. 

టీక : “ఆయాకారణాలవల్ల సత్త్యసంక్షయం విషాదం” అని ధనంజయుడు. 

“ఆయా కారణాలవల్ల కలిగే అనుతావం విషాదం” అని సింగభూపాలుడు. “ఇ 

సంశయం లేదా అనిష్టజిజ్ఞాస విషాదం. “ఇష్ట వదంచేత జీవనా-ధన-యశ.-౩ వగ 

వుత్రాకలత్రాదులు గ్రాహ్యములు అని భానుదత్తుడు. 

ప్రారబ్దకార్య-అనిర్వహణం, ఇస్ట్ర-అనాప్ప్రి విపత్తి, అవరాధవరిజ్ఞానం వలని 
విషాదాలకు సింగభూపాలుడు ఉదాహరణ లిచ్చినాడు. 

ఉదా : అవరాధ వరిజ్ఞానంవలని విషాదం : 

హా! తాతేతి క్రందిత మాకర్ణ్య విషల్ణః 
తస్యాన్విష్యన్ వేతసగూఢం ప్రభవం సః | 
శల్యప్రోతం (పేక్ష్య సకుంభం మునివుత్రం 
తాషా దంతశ్శల్య ఇవాసీత్ క్షితిపోఒపి | 

-(ర,నం.1X-75) 

= “హా! తండ్రీ! అనే అలుపును విని విషణ్ఞుడయిన. దశరథుడు, వెద 
కుతూపోయి, కుండను వట్టుకొని బాణం (గుచ్చుకొని ఉన్న మునివుత్రునిచూచి, 
తన మనస్సునకు శల్యం (|గుచ్చుకొన్నట్లు తావంచేత బాధపడినాడు. 

20. జాత్సుక్యం 

మూలం : కొత్పుక్యంనామ-- 

ఇష్టజన వియోగానుస్మర శోడ్యానదర్శనాదిధిః 

విభావెః సముత్పధ్యతే. తస్య దీర్షనిఃశ్వపి 



376 ..... పాత్తికాధినయం 

తాధోముఖవిచింతన నిద్రా తంద్రి శయనాభి 

_లాషాదిభిః అనుభావై రభినయః ప్రయోక్తవ్యః. 

అ త్రార్యాభవతి-- ' 

ఇష్టజనన్య వియోగా దౌత్సుక్యం జాయతే హ్యనుస్వృత్యా | 

. చింతా నిద్రా తండ్రీ గాత్రగురుత్వె రనభియోఒన్య || 

ల్ -(నా.శా.VI-70) 

అర్హం : జాతు క్యంనామ, ఇష్ష జన వియోగ-అనున్మ రణ, ఉద్యాన దర్శనా 

ఆదిభి, విభావెః నముత్సద్యలే-జాత్సుక్యం అనేది ఇష్టజనులయొక్క 

వియోగం, వారిని న్మరించటం, ఉద్యానదర్శ్భనం మున్నగు విభావాలవల్ల జని 

నుంది. 
| 

దీర్ద సళ్ల (సేత, అధోముఖవిచింతన, నిద్రా, తంద్రీ శయనాభిలావ-ఆ 

దిభింి అనుభావం తన Ay, అభినయం (ప్రయోక్త వ్యజద్ర్స్ అగా నిఃశ  (నించటుం, 

తలవంచి ఆలోచించటం, నిద్ర, సోమరితనం, శయనాొభిలావ, మున్నగు అను 

భొవాలచేత్స దానియొక్క అభినయం, చేయాలి. 

అ(త్ర-ఆర్యాా భవతి=ఇచ్చట ఒక -ఆర్యకలదు: ఇష్ట జనన్యవియోగాత్, 

అనున్మ్భ్రత్యా, జాత్సుక్యం, జాయతే( హీ/= ఇమ జనుల వియోగం, వారిని 

న్మరించటం- వీటివల్ల జాత్సుక్యం కలుగుతుంది. చింతా, నిదా-తం ద్రీ- 

గాతగురుతెగా అన్య, అభినయజచింత్య నిద్ర, తంది, శరీరం బరువుగా 

. ఉండటం--వీటిచేత, దీనియొక్క, అభినయం. (చేయాల్సి). 

తాత్పర్యం : విభావాలు : ఇష్ట జనవియోగం, వారినిన్మరించటం, ఉద్యాన. 

దర్శనం మున్నగునని. 
అనుభావాలు : దీర్తనిశ్వాసాలు, అధోముఖవిచింతనం, నిద్ర తంద్రి, 

శయనాభిలాన మున్నగునవి. ఇచ్చట ఒక ఆర్య కలదు : 

విభావాలు : ఇష్టజనవియోగం, వారిని న్మరించటం. 

అనుభావాలు : చింత్న సద్య తంద్రి, ' గ్యాతగురుత్సం. 

టీక: “రమణీయ వస్తువునందలి అభిలాష, 'అనురాగాదులు- వీటివల్ల 
కలిగే సంభ్రమంవల్ల కాలాక్షమత్వం (=ఒక క్షణం పాటి విలంబం కూడా 

సహించలేకపోవటం) కాత్సుక్యం (=ఉత్సుకత)” అని ధనంజయుడు, 
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ళీ ఇష్టవస్తు వియోగం, ఇష్ట వస్తుదర్శనం, రమ్యవస్తు దిదృక్షమున్నగు వానివల్ల 

కాలాక్షమత్వం జొత్సుక్యం (=ఒక విధమగు తహతహ)” అని సింగభూపాలుడు. 

base 00 లేదా సకలలేంద్రియాలను ane క్రియారంభం చేయటం 

జాత్సుక్యం” అని ba స 

ఇష్టవస్తు వియోగం- ఇష్ట వస్తు దర్శన-రమ్యదిద్భక్ష లవల్ల కలిగే wags ఉదా 

హారణలిచ్చినాడు సింగభూపాలుడు. 

ఉదా ఏ ఇష్టవస్తు దర్శనంనలని జాత్సుక్యం : 

“ఆయాతే దయ్పుతే....” __-(అమరుకాన్యం-86) 

21. నిద్ర 
మూలం : నిధ్రానామ-దౌర్చల్య- శ్రమ-క్షమ-మదాలస్య-చింతా ఒత్యా. 

హార-స్వభావాదిభిః విభా'వైః సముత్పద్యతే. 

తామభినచేీేత్ వదనగొరన శరీరావలోకన 

నేత్రఘూర్షన గా|త్రవిజృంభణ మాంద్యోచ్చసిత 

సన్నగాత్ర తా౭క్రీనిమీల నాదిభిః అనుభావె ః. 

ఆలన్యా ద్దార్బల్యా తమా చ్చరిమా చ్చింతనా త్న(భావాచ్చ | 

రాత్రౌ జొగరణాదపీ నిద్రా పురుషస్య సంభవతి || 

తాం ముఖగౌరవ గాత్రవ్రతిలోలన నయనమీలన జడతె నః! 
"జృంభణ గౌత్రవిమరై రనుభావై రభినయే త్సా౦జ్లః mn 

-(నా.శా.VI-71, 72) 

అర్థం : నిదానామ్క దౌర్చల్య (శమ, క్రమ మద్య ఆలన్క చింతా, 
అత్వావోర్క న్వభావా ఆదిభిక విభావెః*, నముత్పద్యతే=ని ద్ర అనేది - దుర్భ 
లత్తం్య. (శ్రమ్క క్లేశం మదం, ఆలన్యం, చింత, అత్యాహోరం, న్వభావం-ము 

. న్నగు విభావాలవల్ల వస్తుంది. వదనగౌరవ, శరీరాఅవలోకన, న్మేతమూ=ర్జన, 
_గౌ(విజ్ఞు దరు మాంద I ఉచ్చ (సీత, నన్నగాతత్క అక్షి నిమీలన- ఆదిభిి అను 
భ్యావైఇ తామ్ అభినయేత్=ముఖం బరువెకటం శరీరంచూనుకొనటం, 
కనులు మూతలునడటం ఒడలు విరచుకొనటం, మాంద్యం, ఉచ్నా(సాలుు, 
గాత్రశౌ థిల్యం, కనులు మూనుకొనటం మున్నగు అనుభావాలతో, దానిని 
అభినయించాలి. 



378 
సాత్త్వికాభినయం 

_ అ(త్రాఆర్యేే . భవతజఖచ్చట రెండు ఆర్యలు కలవు. ఆలస్యాత్, 

దౌర్భల్యాత్, క్రమాత్, (శమాత్, చింతనాత్, న్వభావాత్ (చ), రాత్రౌ 

బాగరణాత్ (అవీ), వురువన్య్క నిద్రా సంభవతి=ఆలన్యం, దుర్చలత్యం, 

క్రమం, (శ్రమ చింతన్క న్వృభావం, రాశ్రినిదలేకుండటం- ఏటేవల్ల, వురు 

షులక్స్కు నిద్రవస్తుంది. ముఖగౌరవ, గాత్రవరిలోడన, నయనమీలన జడత్తై, 

జ్రుంభణ-గా(తవిమర 8 అనుభాఐ కె (వొడ్డి కి తొం, అభినయేత్: =ముఖం “బరు 

వెక్కటం, శరీరం తిరుగుతున్న ట్లు ఉండటం, కనులు మూతలు వడటం, 

జడత, ఆవులింతలు, ఒడలునొక్కుకొనటం- ఈ అనుభావాలతో, ప్రాజ్ఞులు, 

దొనిని, అభినయించాలి, 

తాత్వర్యం : విభావాలు : దౌర్భల్యం, (శ్రమ, క్రమం, మదం, ఆలన్యం, 

. చింత్నో అత్యాహోరం, న్నగభానం మున్నగునవి. 

అనుభావాలు : వదనగౌరవం, ' శరీరావలోకనం, నేత్రఘూర్గనం, గాత్ర 

విజ్ఞంభణం, మాంద్యం, ఉచ్యాాసాలు, నన్నగాత్రత, అక్షి నిమీలనం మున్నగు 

' ఇచ్చట రెండు ఆర్యలు కలవు. 

విభావాలు : ఆలన్యం, దౌగ్భల్యర కమం, శ్రమ, చింతనం, న్వభావం, ' 

రా తిజాగరణ. : | 

అనుభావాలు ; ముఖగౌరనం, గ్యాత్రవరిలోడనం, నయనమీలనం, జడత, 

జ్ఞంభణం, గాత్రనిమర్త నం. . 

లకీ 

టీక : “చింతాదులవల్ల మనస్సంమీలనం (=నుషుమ్నూనాడివిలయంకావటం) 

నిదా ఆని ధనంజయుడు. “అన్ని ఇంద్రియాలు ఒకేసారి నిమిలనంకావటం 

విది అని శారదాతనయుడు. వ్యాయామ నిశ్చింతలను కూడా విభావాలు 

గామా శరీరాన్ని ముడుచుకోనెటొన్ని కూడా _ అనుభావంగానూ పేర్కొని, 
మద-న్వభాహవ్యాయామ- విశ్చింతల-నల్లవన్చే నిద్రకు ఉదాహరణ లిచ్చినాడు 

సింగభూపాలుడు. “ఇతర ఇంద్రియాలను వదలి మనస్సు చాన స 
వేట్టుకొన్నప్పుడు _ నిద్రవస్తుంది. నుప్తమునకు ఈ నిద్రకారణం కొబట్టై దీనిని 
నిద్రకంచు ముందుగా భరతముని “పేర్కొన్నాడు; స్వవ్నవాహక నాడీయందు 

మనస్సు. చరించేటప్పు'డే స్వప్నాదులు' సంభవిస్తాయి” అని భామదత్తుడు. 
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ఉదా : ,శ్రమనలని నిద్ర : 
అలసలరిత ముగ్దా న్యధ్వసంపాత ఖేదాత్ 

పశిథిలవరిరంభై ర్హత్త సంవాహనాని | 
_వరిమృదితమృణాలీదుర్చలా న్యంగకాని 
త్య మురసి మమ కృత్వాయత్ర నిద్రా మవాప్తా || 

-(ఉ.రా.చ.1-17) 

- దారిలో నడవటంవలని బడలికవల్ల అలసములై, లలిత ముగ్రము లవుతూ, 

నలిగిన తామర తూండ్లవలె దుర్చలముళై ఉన్న నీ అవయవాలను నావక్షము 
నందు ఉంచినావు. అప్పుడు నేను వదులుగా వాటిని కౌగిలించి సంవాహన 
మొనరించి కొంత నొప్పి తగ్గిరచాను. అప్పుడు నీవాస్టితిలోనే నిద్రించావు 
(శీ,రాముడు సీతతో). 

22. అపస్మారం 
మూలం : అపన్మారం నామ- దేవ-యక్ష-నాగ- (బవ్మారాక్ష సాభూళత- 

యపేత-పిశాచ. గ్రహణానున్నర జోచ్చిష్ట-శూన్యాగర సేవ 

నాశుచి కొలాంతరాపరివతన వ్యాధ్యాదిభిః 
విభావైః సముత్పద్యతే. తస్య స్తురిత. 

నిఃశ్వసి తోత్కంపిత ధావన పతన స్వేద 
స్తంభన వదనఫేన జిహ్వాపరిలేహనాదిభిః 
అనుభా వైః అభినయః (ప్రయోక్తవ్వః. 

అత్రార్యే భచతః- 

_భూతపిశాచ (గ్రహణానుస్మర ణోచ్చిష్ట శూన్య గృహగమనాత్ | 
కాలొంతరాతిపాతా దశుచేశ్చ భవత్యవస్మారః || 
.నహసా భూమౌ పతనం (ప్రవేపనం వదన ఫీనమోక్షశ్చ | 
నిసంజ్ఞ స్యోతానం రూసాజ్యేతాన్యవస్మారే || 

—_ -(నా,శా.VI1-73, 74) 

అర్ధం 3 అవస్మ్నారః నామ-దేనాయక్ష-నాగ- బమ్మా రాక్ష నాభూతా(వేతా 
పశాచగ్రహాణ, అనున్మరణ, .ఉచ్చిష్ట-శూన్యాగార. నేవన్స అశుచి .కొలాం 
తరావరివతన్క వ్యాధి-ఆదిభిః విభ్యావెశ నముత్పద్యతే=అవస్మారం (=అవ 
న్మృతి) అనేది దేవాయక్ష-నాగ-(బవ్మార్మాక్షన-భూత- [వేతవీశాచాలు ఆవే 
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శించటం, అటువంటి వానిని గూర్చి న్మరంచటం, ఎంగిలితినటం, శూన్య 
భవనంలో ఉండటం, అశుచిత్తం, నిద్రా-భోజనాదులందు కొలనియమం 
పాటించక పోవటం, ధాతువెవచమ్యుం (=వాతానీత్త-కఫాలు నరిగా లేకపో 
వటం), వ్యాధి మున్నగు విభావాలవల్హ కలుగుతుంది. 

నురిత్మ నిఃశ్చాసిత్స ఉత్కంవిత ధావన్మ వతన్క న్వేద్య న్తంభన్మ వద 
నఫేన్స జిహపోగవరిలేసాన-ఆదిభిక, :అనుభావెళి తస్య అభినయ, (వయో 
శ్రవ్య==-అదరటం, నిశ్వానం, వణకటం, వరు గ్లెత్తటం, ఆకస్మీకంగా వడిపో 
వటం, న్వేదం, న్తంభం, నురుగులు కక్క టం, నాలుకతో వెదవుల మూలలు 
తడువుకొనటం, మున్నగు అనుభావాలత్యో దానిని అభినయించాలి. 
_ _ అ(తాఆర్భే భవతణఇచ్చట్కు రెండు ఆర్యులు కలవు. భూతా విశాచ' 
అవాణు అనున్మరణ, ఉచ్చిన్టు శూన్యగ్భవాగమనాల్, 'కాలాంతరాతిపొతాల్. 

 అశుచే(చ్యు అనస్మారణ భవతి=భూతాలు లేదా వీశాచాలు ఆవేశిం 
చటం, అటువంటి వానిని గూర్చి న్మరించటం, ఉచ్చిష్టవస్తువును తినటం, 
శూన్యగ్భవాగమనం, కాలనియమం పొటీంచకపోవటం, అశుచిత్స(ం- వీటివల్ల 
అనస్మారం, కలుగుతుంది. . నవాసాభూమౌవత్తనం, (వ్రవేవనం, వదన ఫేన 
మోక్షః(చ్చ), నిన్ఫంజ్ఞయా-ఉత్తానం, అవస్మా రే వీతాన్సి రూపాణి:. సలు 
చున్న పొటున భూమిమీదవడటం, బాగా వణకటం, నోటినుండి నురుగు 
కారటం, తెరివిలేకుండగనే లేచిపోవటం- ఇవి అవస్మ్నారమందలి రూపాలు 
( =అనుభావౌలు ). 

తాత్పర్యం. ; విభావాలు ; దేవాయక్ష-నాగ- బ్రన్మా రాక్ష నాభూతా(వేతాని 
చాదులు అవేశింఛటం, అటువంటి. వాటీని గూర్చి న్మరించటం, ఉచ్చిష్టం 
తినటం, శూన్యాగారమందు నివసించటం, అశుచిత్తాం, కొాలాంతరా వరివ 
తనం, వ్యాధిమున్నగునవి... .. 

అనుభావాలు : స్లుధితాలు,. నొశ్వనీతాలు ఉత్స_ంనీతాలు, ధావనం, 
వతనం్క' స్వేదం, స్తంభం, వదన ఫేనం, జినో వరిలేవానం మున్నగునవి, 

_ ఇచ్చట రండు ఆర్యులు కలవు, . 

4 విభావాలు' : భూతవీశావగవాణం, తదనున్మరణం, ఉచ్చిష్ట నేవనం, 
__శూన్యగ్భవాగమనం, కాలాంతరాతిపొతం, అశుచి, 

 అనుభావాలు : ఆకస్మే కంగా భూమిమీచవడటం, (వ వేవనం, వదన ఫేన 
మోత్త్రణం్క నిన్సంజ్ఞగా లేచిపోవటం, 
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టీక : .దుఃఖావేశాన్ని మోహ-భయాదులను కూడా విభావంగా చెప్పినారు 
ధనంజయ, విద్యానాథ,. భానుదత్త్తులు. - 

“భూతావేశాదులవల్ల చిత్తక్షోభ కలగటం అవస్మారం” అంటూ భ్రమణం, 

నేత్రవి(క్రియ; వెదవికొరకటం, జబ్బలను చరచటం, లాల(= చొంగ)- వీటిని 

కూడా అనుభావాలుగా చెప్పినాడు సింగభూపాలుడు. 

మూర్చ ఇందులో అంతర్భవిస్తుందని భానుదత్తుడు. 

23. సుప్తం 

మూలం : సుప్తంనామ-నిద్రాభిభవః. ఇంద్రియవిషయాపగమన 

మోహన క్షితితలశయన ప్రసారణానుకర్షణాదిభి విభావైః 
సముత్పద్యతే. నిద్రాసముత్తమ్, తదుచ్చ్వసిత 

సన్నగాత్రాక్షినిమీలన సర్వేంద్రియ సమ్మోహ 
నోత్స(ప్నాయితాదిభిః అనుభావై ః అభినయేత్ . 

అత్రార్యే భవతః-- 

నిద్రాభిభవేందియోవరమణ మోహనై ర్చవే త్వుప్తమ్ | 

అక్షినిమీలోచ్చ్వసవైః స్వప్నాయిత జల్పితైః కార్యః || 
సోచ్చ్వాపై ర్నిః శ్వాసై ర్మందాక్షి నిమీలనేన నిశ్చేష్టః 

pes: సంమోహా త్సుప్తం స్వస్నైశ్చ యుంజీత || 

-(నా.శా.౪™1-75, 76) 

 నుహ్తం నామ, నిద్రా-అభిభవణానున్త ం (=నువ్తీ) అనేది నిద్రవళ్ల 
ఖ్ 

ఇంద్రియ విషయ-ఉవగమన్క, మోహన, శ్మతతలశయన్క,  (ననారణ- 

అనుకర్షణ-ఆదిభి . విభావె ఇ నముత్సద్యతే= ఇంద్రియవివష యాలను అనుభివిం 
చటం, మోవాం, నేలమీద శయనించటం, (ప్రసారణం, అనుకర్షణం (= లాగ 
బడటం) మున్నగు, ఎభాబాలదల్ల, (సువ్తం) నంభుబున్తుంది. 

ఉచ్చ్యనీత్క నన్నగాత్ర అక్షి నిమీలన, నర్వేంద్రియ నమ్మోవాన ఉత్న, 
నా అనుభావెక నిద్రొనముళ్రం, తత్, అభినయేల్ =ఉచ్నా( 
సాలు * అంగ్యశె థిల్యం, కనులమూతల్కు నర్వేందియాలు నమ్మోవాం 
చెందటం, కలవరింతలు మున్నగు అనుభావాలచేత నిద్రానముళ్తమైన 
పప అభినయించాలి, 
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' అ(త్ర-ఆ ర్వేభవతః= ఇచ్చట రెండు ఆర్యులు కలవు: 

న్మిద- అభిభవ-ఇం(దదియ-ఉవరమణ- మోవాతైజ నువ్తం, భవేత్ =న్మిదకు 
లోనుకొవటం, ఇం(ద్రియనంత్హాప్తి, మూవానం-- వీటివల్ల 3) సువ్తం కలుగు 

తుంది; ఆక్షీనిమీలన, ఉచ్చ(ననెజ న్వ్వప్నాయితాజుల్సితై ప కార్యః కనులు 
మూసీకొనటం, ఉచ్చాననాల్సు కలవరింతలు (వ్రలాపాలు - వీటితో నుప్తొన్ని 
నిరూవీంచాలి. 

న-ాఉచ్చా(సెక నిఃశ్వానైఖ మంద-ళక్షినిమీలనేను నిశ్చేష్ట్ర నర్హేం 
[దియ నమ్మోవోత్, న్వవ్నెః(చ), నువ్తర, యుంజీత=ఉచ్నా౮(సాలతో, 
నిశా(సొలతో మెల్లిగా కనులు మూసికొని ఉండటంతో, నిశ్ళేష్ట తతో నర్వేం 
దియ నమ్మోవాంత్కో న్నగవ్ష్నంతో, నుప్తాన్ని నిరూపీంచాలి. 

తాత్సర్యం : నృిద్రవల్హ నుస్తం సంభవిస్తుంది. 

విభావాలు : ఇంద్రియ విషయోపగమనం, మోవానం, క్షీతితలశయనా 
(వనారణ- అనుకర్తణలు. 

అనుభావాలు : ఉచ్చ్యసతాలు నన్నగ్యాతత్క ఆక్షి నిమీలనం, నర్వేంద్రియ 
నంమోవానం, నృగ్నాయితం మున్నగునవి, 

ఇచ్చట రెండు ఆర్వలు కలవు: 

_ విభావొలు : నిద్ర ఇంద్రియోవరమణం, మోహనం, 

అనుభావాలు : అక్షినిమీలనం, ఉచ్చ్యననాలు్కు న్వప్నాయితం, జల్సితం, 

నిశా(సాల్కు మందంగా కనులు మూనుకొనటం, నిశ్చేష్టత్క నర్చేగంద్రియ 
నంమోవానం, న్వచన్నం. . 

టీక; “నిద్రయొక్స్మ ఉధ్రేకమే (ాగాఢవిద్రత్వు పసి ” అని సింగభూపాలుడు. 
స్పర్శను గుర్తి ంవలేకపోవళూన్ని కాడా అనుభానంగా' వెమ్మినోడు శారదాతనయుడు. 

సుప్తం లేదా సుప్తినిోస్వన్నంి అన్నాడు “వశ్యనేకఢఫిణ నిద్రలో ఉన్నవాని 
విషయామభవం స్వేన్నం; కోవం్క తొట్రుపాటు, భయం, గ్లాని సుఖం, దుఃఖం 
మున్నగునవి" ఇలదలి -అనుభావాలు. 

“్షర్మాన్ని కూడా విడిచి మనస్సు, “వురీతతి అనే నాడియందు 
చరిస్తున్నవుడు సుప్తం కలుగుతుంది. - ఇందు విభావం- ' నిద్ర 
నేత్రనిమీలన-ప్రలయాదులు అనుభావాలు” అని భానుదత్తుడు. 
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24. విబోధం 

మూలం : విబోధో నామ-ఆహారపరిణాము నిద్రాచ్చేద స్వప్నాంత 

తీవ శబ్ద స్పర్శ శ్రవణాదిభిః విభావైః సముత్పద్యతే. 

తమభినయేత్ -జ్బంభ-ణాక్షి పరిమర్తన 
శయన మోక్షణాదిభిః అనుభావైః. 

అ(త్రార్యా భవతి-- 

ఆహార విపరిణామా చృబ్ద స్పర్శాదిభిశ్చ సంభూతః | 

వ్రతిబోధ స్త (భినేయో జృంభణ వదనాక్షి వరిమరైః ||, 
 . ష(నా.ా. ౪1-77) 

అర్హం : విబోధఃనామ- . ఆహారవరిణాము, నిద్రాచ్చేద, న్త(్నాంత 

తీ వశటబ్ద-న్సర్భ-శ్రవణ-ఆదిభిక విభావైె్క నముతృద్యతే=విబోధం అనేది - 
ఆవోరం జీర్ణ ంకొవటుం, నదాభంగం, ణే (ల) ౦ ౨తంకొవటం, తీవశబ్ర 

(శ్రవణం, తవన్సర్శమున్నగు విభావాలవల్హ్ర, ఉత్పన్నమవుతుంది. బృుంభణ, 
అక్షి వరిమక్తను శయన మోక్షణ-ఆదిభి", అనుభావె్క తమ్, అభినయేత్ = ఆవు 
అింతలు, కరులు నులుముకొనటం (బేక్క_ విడచి వెట్టటం ( (వక్క యుంచి 

లేవటం) మున్నగు అనుభావాలచేత, దానిని అభినయించాలి. 

అత్ర-ఆర్యాభిచతి= ఇచ్చట ఒక ఆర్య కలదు. ఆహోరవిదరిణా 

మాల్, శబ్ద-సన ర్భ-ఆదిభిః, (వేతిబోధః[ తు స. నంభూతః =ఆవోరం జీర్రం 

కొవటం, (తీవ) శబ్ద, (తీచ) న్పర్భమున్నగు వాటివల్ల [వతిబోధం 
(= విబోద్రక్షాబోధం=(వ్రబోధం,) కలుగుతుంది; బ్బంభణ, వదన-అక్షినరి 
మతై 3 అధి నేయ ఆభ్రలింతలు కనులు నులుముకొనటం, ముఖం తుడుచు 

కనటం. దారా (దానిని) అభినయించాలి. 

తాత్సర్యం : ఎభావాలు : ఆవోర వరిణామం, నిదాచ్చేదం లేదా బద 

వరినమాప్త్, న్న్షగప్నాంతం, తీవ శబ్ర-న్వర్థుములు మున్నగునవి, 

అనుభావాలు : జ్ఞుంభణం, ఇక వఠిమర్తనం, శయన మోక్షణం మున్నగు 

ఇచ్చుట ఒకో ఆర్యకలదు. 

విభావాలు : ఆవోర వినరిణామం, ' ఇజం, న్సర్శ. 

అనుభావాలు ;: జ్ఞుంభిణం, వదన-అక్షీ మర్తనం, 
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టీక : “ని ద్రాసంపూర్ష తొదులవల్ల చేతనావాప్తి (=తెలివిరావటం) [పబోధం” 

అంటూ బాహవిన్షేవం, అంగుళిమోటనం (=చిటీకలు PRE గిరః 
కండూయనం (=తలగోకికొనటం), అంగవలనం (=ఒడలు విరచుకొనటం)-- 
వీటిని కూడా అనుభావాలుగా చెప్పినాడు సింగభూపాలుడు; స్వవ్న-స్పర్శనా- 

నిసాన (=తీ వ్రధ 1ని)- నిద్రా సంవూర్తి--వీనివలన కలిగే |వబోధాలకు ర.సు.లో 

ఉదాహరణలున్నవి. 

సమ్యగోధంకూడా విబోధం కాగలదనీీ దీని “విభావాను భావాలను 

లోకంనుంచి గుర్తించవలెనని సంగీతరత్నాకరకర్త “ఇంద్రియాల ప్రథమ 
ప్రకాశం విబోధం” అని భానుదత్తుడు. 

ఉదా : స్వప్నాంతమున 'విబోధం : 
 తిభాగశేషాను నిశాసు చ క్షణం 

నిమీల్య నేత్రే సహావవ్యణు ద్యత | 
క్త. నీలకంఠ! వ్రజసీ త్యలక్ష్యవా 

గనత్యకంఠార్నిత బాహొబంధనా |! (కు.సం.V౪-57) 

- రాతిసమయంలో, నాలుగవజామునందు పార్వతి క్షణకాలం కనులు 
మూసికొనగా, కలనచ్చి, శివుడు కన్పించినాడు; అవుడామె, “ప్రభూ! ఎక్కడికి 
(వపయాణం?” అని కలవరించి, అసత్యంగా ఆయనకంఠాన్ని కౌగరించినదై , 

వెంటనే మేల్కొన్నది. 

25. నా, ం 
మూలం; అమరోనామ-- 

విద్యెశ్వర్య శార్య బలాధిశె రధిక్షీవ సా గవమానితస్య 

వో సముత్పద్యశే. తనుభినయేత్ శిర కంపన 
“వ్రస్వేద టా. థ్యావాధ్యవసాయో. 

పాయ సహాయానే షణాదిభిః అనుభావై ౬. 

అత్రశ్లోకా-- 

 ఇక్రిపానాం సభామభ్యే విద్యాశౌర క బలాధి'కెః | 
నృణా ముత్సాహసంయోగా దమర్గో నామ జాయతే 11 

ఉత్సాహాధ్యవసాయాభ్యా మధోముఖవిచింతనై ® | 
శిరః ప్రకంప స్వేడాద్యె స్త సం వ్రయుంజీత పండితః || 

| -(నా.శా.V1-78-79) 
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అర్హం ౩ అమర్హః నామ, విద్వా-ఐశ్ల (ర్భ-శౌర్య-బల-అధికి ౪, అద్నిక్షివ్త నృ, 

వా అవమానితన్య, నముత్త్పద్యతే=అమర్తం అనేది - విద్య-ఐశ్వర్చం- 

శౌర్వం-బలం-వీటియొక్క ఆధిక్యం కలవారిచేత, అధిన్షేవింవబడిన లేదా, 

అనమానింవబడిన వానియందు, జనిస్తుంది. శిఈకంవన- వ చే (దన-అధో 

ముఖదవిచింతనాధ్యాన- అధ్య ౧చసాయ-ఉపాయ- -నవోయ-అ నే (షణ-ఆదిభి అను 

భావై, తమ్, అభినయేత్ = తలవంకించటం, అధికంగా చెమటవట్టటం, తల 

వంచి ఆలోచించటం, ధా ధ్యానం, వనికివూనుకొనటం, ఉపాయం" వెదకటం, 

నవోయం వెదకటం మున్నగు, అనుభావాలచేత్క దానిని అభినయించాలి. 

అత శ్లోకౌ=ఇచ్చటు. రెండు శ్లోకాలు కలవు : చిద్యా-శౌర్య-బలాధి కై, 
నభామధ్యా ఆక్షీప్తానాం, నృణామ్, ఉత్సావాసంయోగాత్ , అమర్హకనామ, 

నంజాయ తే= విద్వా- శౌర్య-బలాధిక్సులౌన వారిచేత, నభిలో, ఆశే వీంవబడిన, 

ఉత్సావావంత్సులెన, నరులలో అచుర్హం, కలుగుతుంది. 

ఉత్యావా-అధ్యవసాయాభ్యాం, అధోముఖదిచింతనె ః, శిర వకంన- న్వే, 

దాద్యైఖ తం, పండిత, (వయుంజీత=ఉత్సావాం, వట్టుదల, తలవంచి ఆలో 
చిరంచటం,  తలవంకించటం, 'న్నేదం మున్నగు అనుభావాలచేత, కాం 
వండితులు, * నిరూవించాలి. 

తాత్పర్యం : అధిక విద్భాబల-ఐశ్వర్భయుతుతై నవారిచేత, నభలో ఆక్షే 
పంచబడటం లేదా అవమానింవభబడటుందల్ల అమరం కలుగుతుంది. శిరః 

కంవనం, (వన్నే(దం, అధోముఖవిచింతనం, ధా నం, అధృవసాయం, ఉపా 
యాౌాన్వేషవణ, నవోయాన్వేవణ మున్నగు అనుభావాలచేత అదుర్లాన్ని అభిన 
యించాలి, 

ఇచ్చట రెండు శ్లోకాలు కలవు: 

విద్యా-శౌర్య-బలాథిక్నులైన వారిచేత నభలో అన్షేపంచబడీ య, ఉత వాదం ! 

తులలో అమర్హం జనిస్తుంది. ఉత్సావాం, అధ్యవసాయం, అధోముఖనిచిం రతన, 
శిరః (గ్రకంవనం, నేదం మున్నగు: అనుభావాలచేత దీనిని వ్రదర్తి Hila 

టీక : “అధిక్షే పాదులవల్ల wal “క్రోధం, అనుర్హం”. అంటూ అధి 
శ్నేవ-అవమానాలవలని అమరాానికి ఉదాహరణ లిచ్చినాడు సింగభూపాలుడు. 
“వరులఅహంకారాన్ని అణచివేయాలనే ఉత్స్క_టసమీహ, అనుర్గంి” . అని భాను 
దత్తుడు. ఉత్సాహవంతుఖయందే అమర్హం . కలుగుతుందని సంగీతరత్నాకరకర్త 

fe 
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ఉదా ; ప్రాయశ్చిత్తం చరిష్యామి పూజ్యానాం వో వ్యతిక్రమాత్ | 
"న త్వేవం దూషయిష్యామి శ స్త్రగ్రహైమహావ్రతం | 

(మహావీర చరిత-111-8) 

- పూజ్యులు అయిన ఘీమొట విననందుకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకొం 
టాను. అంతేకాని, శస్త్రగహణ మహా వ్రతానికి కళంకం తేజాలను (పరశురాముడు 

26. అవహిత్రం 

మూలం : అవహోత్తంన నామా అకార ప్రచ్భాదవాళత్యకం. తచ్చ లట్లో 

క భయాపజయ 1 గారన జై హ్మాదిభిః విభావైః సముత్స 

ద్యతే. తస్యాన్యథొకథ నాదలోకిత కథాభంగ 

కృతకథ్రే ర్యాదిభిః అనుభావైః అభినయః 

'సయోక్త వ్యః. 

అత్రశ్ళాకోభవతి-- 

ధార ర తటే హ్మ్యోడి సతభూాత మపభాత్చం భయాత్మకం | 

"తచ్చాగణణనయా కార్యం నాశివో త్తరఖ పాత్ || 

-(నా.శా*11-80) 

అద్ధం + : : అనహిత్లంనాను, ఆకొర్ | ట్ (= అనుధొద) (ఎచ్చొాదనాొత్మ కం అవ 

చాళ్జం, (=అవహిత ) అనేది ఆకొరం కఖ్బవుచ్చుకొనటం. లజ్జా-భయ- 
'అవజయ.- వాడై హ్మం ఆధిభి, విభావె* తల్ (చ . సముత్సద్యలే= లబ్ద, 
భయం అవజయం, గౌరవం, కుటేలత్సం ౧౦ మున్నగు, విభావాలవల్ట, అది, 
కలుగుతుంది, 

. అన్యక్షథాకథన్మ అనలోకేత, కథాభంగ, కృతక్షధై ర్య-ఆదిభిక అనుభావెః, 
తస్య, అభినయ .. ప్రయోక్త వ్యణతాను చెప్పిన మాటనే .ఇంకొకవిధంగా 'సర్డి 
చెన్చటం,. డంధిచూవులు, . చెబుతూముధ్యలో 'ఆవీవేయటం,. లేని ధె ధైర్యం 
చూపటం మున్నగు అనుఖావాలచేత, దాన్మి- అభినయం, చేయాలి. 

: అత్య శోక్క భవతి= =ఇచ్చటు, ఒకో శోకం కలదు. అనహిత్రం ధాత్రా" 
టైవ్మ్యా-జది నంభూతం, భయాత్మ కం= అవహిళ్హం, ధుష్టత, కుటిలతమున్న గు 
వొటువళ్ల జనిన్తుంది; అది ను f 
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27. ఉగ్రత 

మూలం : ఉగ్రతా నామ- చౌర్యాభిగ్రహణ నృపావరా ధాసత్సృలాపాదిభిః 

విభావెః సముత్సద్యలతే. తాం చ వధ బంధన 

తాడన నిర్భర్హృనాదిభిః అనుభావైః అభినయేత్ . 

అత్రార్యా ఈ భవతి- 

చాౌర్యాభిగహాణవశా న్నృపాపరాధా దధో(గ్రతా భవతి | 

వధ-బంధన-తాడనాదిభి రనుభావై రభినయ స్తన్యాః || 

-(నా.శా. *1-86) 

_అర్హం : ఉగ్రతానాము, చౌర్భ-అధిగ్రవాణ, నృవ-అవరాధ, అసల శ్ (వలావ 

-ఆదిభి% విభావైశ_ నముత్పద్యతే=ఉగ్రత (= జొగ్రం/ అనేది, దొంగతనం 

వట్టుబడ డటం రాజువట్లు అవరాధం చేయటం), అసతృిలావర, మున్నగు విభా 

వొల బళ్లు కలుగుతుంది. 

వధ 'బంధన్క తాడన్క నిర్భర్త 1న-ఆదిభి, అనుభావై తాం (చ), అభి 
నయేత్ = వధ్క బంధనం, తాడనం, నిర్భర్త నం మున్నగు అనుభాొవాలచేత, 

నిని అభినయించాలి. 

అ(త- ఆర్యా, భవతి = ఇచ్చట ఓక ఆర్వ కలదు : 

- చౌర్వ-అభి[గ్రవాణవశాల్ , నృవ-అవరాధాత్, (అథ) ఉగ్రతాా భవతి = 
చౌర్యం వట్టుబడటం, నృవుని వట్ల అవరాధం చేయటం- బిటేవల్డ, ఉగ్రత, 

కలుగుతుం ది. చధ్క బంధన్మ తొడ డనా-ఆదిభిన అనుభొా 4 తనూ GR, “ అధినయః 

= వధ్క బంధనం, తాడనం మున్నగు అనుభావాలచేత్క దాన్కి అభినయం 

(నిశ్లేశించాల్తి. 

తాత్పర్యం : ; విభావాలు : bois pro అసత్ 

'ప్రలావం మున్న గుది, | 

అనుభావాలు. : | వధ బంధనం, తాడనం, నీర్చర్శనం, మున్నగునది. 

ఇచ్చట జక ఆర్యకలగు. 

విభావోలు : వౌర్యాభిగ్రవాణం, నృపానరాధం.. 

అనుభానాొలు 2 వధ్య బంధనం, తాడనం మున్నగునవి. 
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టీక : “దుష్టుడు చేసిన అపరాధం వల్ల, అనుచితం-అప్రియం అయిన 
కథనం లేదా కూరకర్మవల్ల జనించే “చండత్వం' ఉగ్రత” అని ధనంజయుడు 
(చండత go = తీక్షత = (కారత (09). అవమానాన్ని ధర్యాది గ్రబాణాన్ని కాడా 

విభావాలుగానూ, నయనరాగాన్ని కూడా అనుభావంగానూ చెప్పు, అవరాధ-అవ 

మాన- ధై ర్యాది గ్రహణ- అసతృ్రలాబాల వల్ల కలిగే ఉ(గతకు ఉదాహరణలిచ్చినాడు 

సింగభూపాలుడు. “ఉగత అనగా నిరయత” అన్నాడు భానుదత్తుడు. “వుత్ర- 
మిత్ర-కలత్రాదులకు ఇతరులవల్ల ద్రోహం జరగటం వల్ల ఉగ్రత కలుగుతుంది” 

అని శారదాతనయుడు, 

ఉదా :* అవరాధం వలని ఉగ్రత క్ష 

ప్రణయి సఫీసలీల పరిహాస రనాధిగతై+ 

లరితగిరీషవుష్పహననై రసి తామ్యతి యత్ | న 

వవుషి వధాయ తత్ర తవ శస్త్ర, ముషక్షైిత* 

పతతు శిరస్య కొండ యమదండ లెనిష్న భుజ F 

(మా. మా. V1) 

- ఈ మాలతిని మిక్కిలి ప్రేమించే చెలికత్తెలు వరిహాసానికై మిక్కిలి 
మృదుచె న శిరీష వుషాలతో కొట్టినంత మాత్రముననే ఈమె .శరీరం కందిపో 
తుంది. అట్టి ఈమెను చంవుటకు ఈమె దేహంచె కత్తి పెడుతున్న నీ 
శిరస్సుమీద, _పారాత్తగావే యమదండం వంటి నా భుజం పడును గాక! 
(మాధవుని మాటలు), 5 

28, మతి, 
మూలం : మతిర్నామ-నానాశా స్త, దిచింత నోహాపోహోదిధిః విభావైః 

_సముత్పద్యతే. తాముభినయే చ్చిష్యోషదేశ- 

అర్హవికల్పన సంశయచ్చేదాదిభిః అనుభా వై*, 

భవతి చాత్రశ్లోకః - 

. నానాశా సార బోధేన మతిః సంజాయలే వృణామ్ | 

శిష్యోసదేశార్థ కృత స్తస్యాస్త్రభినయో భవేత్ |! ఇ 
-(నా.శా. 1-82) 

త 

అర్హం : మతిః - నామ- నానాళ్యాన్హ/ విచింతన, ఊవా-అపోవా-ఆదిభి, 
విభావె* నముత్సద్యతే = మతి అనేది నానాశ్యాస్త్రార్దాలను గూర్చి ఆలో 
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చించటం, ఊవా-అవోవాలు-- ఈ దిభావాల వళ కలుగుతుంది. శిస్పోన 
దేశ-అర్హవికల పనానంశయచ్చేద-ఆదిభి, అనుభావెజి తొమ్మ్ అభినయేత్ = 
శివ్యూలకు ఉవదేశించటం, అర్జాన్ని నిర్ధారించటం, సంశయాన్ని పోగొట్టటం, 
మున్నగు అనుభావాలత్యో దానిని అభినయించాలి. 

అత్య శ్లోక్సు భివతి(చ్చ)=ఇచ్చటు ఒకశ్టోకం, కలదు: నానాళాత్హ్ర,-అర్ర 
బోధేన, నృణాం, మతిః, నంజాయతేజ అ నేకశా స్రాలయొక్ళ్క_ అర్హబోభదా (రా, 
నరులయందు, మత్కి జనిస్తుంది. శివ్య- ఉవదేశ్ళ అర్హకృత, తస్యాః(తు 
అభినయః, భవేల్ =శిష్పోవ దేశం, అర్హ్వివరణ- వీటిచేత్క దాని అభినయం, 
జరగాలి. 

తాత్పర్యం : విభావాలు ; నానాశా స్తార్హవిచింతనం,  ఊవహా-అపోవాలు 
మున్నగునవి, 

అనుభావాలు : శిష్పోవదేశం, అర్హవికల్ల్చ నం, నంశయచ్చేదం మున్నగు 
నవి స 

ఇచ్చుట ఒక శ్లోకం ఉన్నది: 

_నానాశాస్త్రార్హబోధవల మతి కలుగుతుంది. శిష్పోవదేశం, అర్హవివరణ- 
విటిచేత మతిని అభినయించాలి. 

టీక : “శ్నాస్త్రాదులవల్ల కలిగే తత్త్వజ్ఞానం నుతి” అని ధనంజయుడు. 
“సత్ -అసత్ లను నిశ్చయంచేసే మననం మతి” అని శారదాతనయుడు; “నీతి 

 మార్గాదులను అనుసరించి (నానాశా, స్త్రార్దాలనుమదించిర.సు.) అర్హ నిర్దారణ 
చేయటం మతి” అని విశ్వనాథుడు. “యథార్థజ్ఞానం మతో అంటూ పోను. 
వినయ-అనునయ-ఉపదేశ-ఉపాలంభాలు ఇందులో అంతర్భవిష్తాయి” అనాందం 

 భానుదత్తుడు. ఉపాలంభం. రెండు విధాలు- ప్రణయాత్మ, కోపొత్మ.. రెండవది 
. అమర్హంలో _ అంతర్భవిస్తుంది, 

ఉదా : అసంశయం క్షత్ర వరిగ్రహక్షమా ' 
యదోర్య మన్యా దుభిలాషి మే నున? |. 

సతాం హి సందేహవడేష్సు నస్తుషు 
ప్రమాణ మంఈకరణ |వ్రవృత్తయః ||. (అ.శా.1-17) 
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- సందియంలేదు. ఈమె క్షత్రియుడు వివాహమాడదగినదే, అందులకు 
ఆర్యమయిన నా మనస్సు ఈమెను అభిలషించుటయే తార్కాణం. సజ్జనులకు 

సందేహగ్రస్త విషయములందు తమ అంతఃకరణ ప్రవృత్తియే (ప్రమాణం కదా! 
(శకుంతల మునికుమార్తెకాదని తెలిసికొన్న కుస్టుంతని నిశ్చయం.) 

సహసా విదదీత న (క్రియా మవిచేకః పరమాపదం వదమ్ | 

'-వృణుతే హె విమృశ్యకారిణం గుణలుబ్బాః స్వయ మేవ సంపదః || 

-(కిరాతార్దునీయం-11-30) 

“అపూర్వ |ప్రతిభానం (extraordinary flash of insight) మతి” అంటూ 

అన్వయవ్యతి రేకజములై న ప్రత్యయములను గూర్చి శ్నాస్త్రచింతనము చేయటాన్ని 
కూడా అనుభావంగా చెప్పినాడు సంగీతరత్నాకరకర్త; ఊహ-అపోహములనగా 
విధి-నిషేధములు (s1ppostion and disputation) అన్నాడు. ఊహమనగా పర 

'చిత్త జ్ఞానమనీ, అపోహమనగా కర్తవ్యతాజ్ఞానమని అర్వాచీనులు. 

29. వ్యాధి 

మూలం : వ్యాధిర్నామ-- 

వాత-పిత్త-కఫ-సన్నిపాత (ప్రభవః. తస్యాః జ్వరాద 

యో విశేషాః. జ్వరస్తు గ్వివిధణసకీతః సదాహశ్చ, 
తత్ర సశీతోనామ- ప్రవేపిత సరా 0గోత్క్మంపన 

నికుంచ నాగ్న్యభిలాష రోమాంచ హనువలన సో 

వికూణన ముఖశోషణ పరిదేవితాదిభిః అనుభా వైః 
అభినేయః. సదాహోనామం-విక్షిప్తాంగకరచరణ 
భూమ్యభిలా షానులేపన శీతాభిలాష పరిదేవన 

ముఖ్ ర్కాట వట అనుభా వై: 
చాన్యే వ్యాధయస్తే 2ఒపి ఖలు కన రా 

గాత్రస్తంభ ్రస్తాక్షీ నిశ్వసన స్త నితోత్కుష్ట 
" వేవనాదిభిః అనుఖావై? అభి నేయా?. 

అత్ర శోకో భవతి-- 
సమానతస్తు వ్యాధీనాం. కర్త ర్హవ్వో౬భిన యో. బుధైః |! 

సస్తాంగగాత్ర విక్షేపె నృథా ముఖవికూణనైః 1: 
-(నా.శా.*1-83) 
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అర్థం ఏ వ్యాధిఃనామ్మ వాతావీత్త-కథానన్ని పాత (వ్రభవజ=వ్యాధి అనేది, 
వాతం (nd), వీత్తం (biles), కఫం (phlem) — వీటియొక్క నన్న బూత 
( వా వరీత్యంవ్రి } కలుగుతుంది. జ(గర-ాఆదయః, తసా విశేషా=జ 3 (రం 

చున్నగునవు దానియొక్క, విశేషాలు. ది 3 ర౭( ఖ్ ది ) (విధణనశీత, 

నదావాః(చ్చ)=జ్ఞ(రం రెండు విధాలు - నశీతం (= చలిజ(5ం), నదావాం (త్త 
లేదా తావజ(రం). 

తత్ర నశీతనామ=ఖందు జలిజ్ఞగరం అనేది; (వవేవీత నర్వాాంగ- 
ఉత్కంవన్క నికుంచన్క అగ్గ్స్యభిలాష, రోమాంచ వానువలన నాసావికూ 
ణన్క ముఖిశోవణ్క వరిదేవిత-ఆదిభి%* అనుభావెళ అభినేయజవణకటం, 
శరీరమంతా కంవీంచటం, 'ముడుచుకొనటం, నివూకొచుకొనవలెననే కోరిక 
రోమాంచ, దవడలను ఆడించటం, ఎగవీల్పటం, నోరెండిపోవటం, మూల 

గటం మున్నగు, అనుభావాలచేత, అభినయింవబడాలి, 

సదావాఃనామ-విక్షి వ - అంగ" కర- చరణ, _ భూమి-అభిలాన, అనులేవన, 
శితాభిలాష, వరిదేవన, ముఖశోష, ఉ్యత్కుష్ష-ఆదిభి; అనుభా వె జనదావాం 
అనేది- అంగ-కర-చరణాలను వినరివేనూ ఉండటం, భూమిమీద నడుకోవా 
లని ఉండటం, గంధవువుాతలు మున్నగు వానిని కోరటం, శీతలవన్తువులను 
అభిలషించటం, మూలగటం లేదా. ఆయానవడటం, నోరెండిపోవటం, బిగ 

రగా అరవటం, మున్నగు అనుభావాలచేత ( అభినయింవబడాలి ). 

, అన్యే(ఛ), యే వ్యాధయ,, తే అవీ(ఖలు), ముఖవికూణన, గాత 
. స్తంభ (సన్త-ఆక్షీ, విశ్చనన్క స్తనిత, ఉత్రుష్ట, వేవనాఆదిభి, అనుభావె 
అభి నేయోజ= ఇతరమ్ములెన ఎ, వ్యాధులుకలవో, అబు, కూడా-- మొగం 
ముడుచు కొనటం, ఒడలు కొయ్యబొరటం, కనులు తేలవేయటం, నిఃశా, 
సాలు మూలుగు, బిగ్గరగా అరవటం, వణకటం మున్నగు అనుభావాలచేత, 
అభినయింవబడాలి. . | 

అత్ర" శ్లోక్క భవతి= ఇచ్చట, ఒకళశ్లోకం కలదు : నమానతః(తు), 
వ్యాధీనాం, (నస -అంగ్య గాతవిన్తే వె *( తథా }, ముఖవికాణ నై తి బుధ తి 

అభివయః, కర్తవ్యా మొత్తంమీద వ్యాధులన్నింటేని గాత్రశె థిల్వం, చేతులు 
కాళ్ళు) కొట్టుకొనటం, ముఖం యుదుచుకొనటం- వీటిచేత, బుధులు, అభిన 

_యించాలి (అంచ, ఈ మూడూ ముఖ్యములని అర్తం). 
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తాత్పర్యం : వ్యాధి అనేది వాత-విత్త-కఫాల వికారంవల్హ కలుగుతుంది; 
ఇందువల్ర జగ(రాొదులు నంభవిస్తాయి. జ్వరం రెండు విధాలు- నళీతం 
(= చలిజ్వరం, నదావాం (=తావ లేదా ప్రత్త జరం. 

నిత జ రం : అనుభావాలు : (వేవేవనం, నరా ం౧ంగోత్క వం, నాకుం 

చనం, అగ్స్యభిలాష, రోమాంచం, వానువలనం, నాసావికూణనం, ముఖశో 
వణం, వరిదేవనం మున్నగునవి. 

నదావాజ్టరం : అనుభావాలు : _ అంగా-కరాచరణ విక్షేపాలు, 
భూమ్యభిలావ, అనులేవనాభిలావ, శీతాభిలాష, వరిదేవనం, ముఖశోషణం, 
ఉత్కు9ష్షం మున్నగునవి . 

ఇతర జ్వరాలు : అనుభావాలు : ముఖవికూణనం, గ్యౌతస్త భం, కనులు 

తేలవేయటం, నిశా (సాలు, ననతం, ఉ(త్కుష్రం, వేవనం చున్న గునబి. 

ఇచ్చట ఒకో శోకం కలదు: 

మొత్తం మీద వ్యాధులన్నింటిని, గాశత్రశైథిల్భం, గాత్రనిక్షేవం, ముఖవి 
కూణనం - నీటిచేత అభినయించాలి. 

టీక : *రోగ-విరహాదులవల్ల కలిగే మనస్తావం . వ్యాధి... విభావం-విరహం; 
అనుభావం- అంగవిశ్నేపాదులు” అని జగన్నాథుడు. (వ్యాధుల వివరాలు ఆయు 
ర్వేద శ్యాస్త్ర్యమందు కలవు). “దోష (=వాతాదుల) -ఉద్రేక-వియోగాదులవల్ల 
వ్యాధి సంభవిస్తుంది” అని సింగభూపాలుడు. 

“జ్యరాదుల వికారమే వ్యాధి. కుపితధాతు- భయ- కొమ- శ్రేశాదులు బిభా 

వాలు; దశ-ఉవ(ద్రవాలు అనుభావాలు” అని భానుదత్తుడు (అభిలాషాది నా 
పడి ఉపద్రవాలు). 

వ్యాధి "అనేది ధాతు వెషమ్యంవల్ల నేకొక, ' విరహాదులవల్ల కూడా సంభవి 
స్తుంది, విరహంవల్ల సంభవించేది వదాహజ్య రం. దీనినే ాసుజలో అన్నాడు 

సంగీతరత్నాకరకర్త. దీని ఉవశనునం కోసం జరిగే నమొ. తెలుగు 

కానా విరివిగా వర్షింపబడినవి. 

30. ad ఫా 

మూలం : ఉన్నాదోనామ- 

| ఇష్టజన వియోగ విభవనా శాభిఘాత వాతఫీత్త 
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త్న 

శ్లేష్మ పకోపాదిభిః విభావైః ఉత్పద్యతే. 
తమనిమిత్తహసిత-రుది-తోత్కం ష్టాసంబద్ద 
(ఫలాప- శయి-తో పవి-ష్టోత్తిత- ప్రధావిత- నృత్త - 
గీత-పఠిత-భస్మపాం స్వవధూలన తృణ- 

నిర్మాల్య-కుచేల-చీర-ాఘట-కపాల- శరా 

వాభరణ ధారణోవభోగై రనేకై శ్చానవస్థితై 
శ్చేష్టానుకరణాదిభిః అనుభావైః అభినయెత్ 
అత్రార్యే భవతా 

ఇష్టజన విభవనాశా దభిఘాతా ద్వాతసిత్తకఫ కోపాత్ | 
వివిధా చ్చిత్తవికొరా దున్మాదో నామ సంభవతి |! 

అవిమిత్త రుదిత హాస్ తోపవిష్ట గీత ప్రధావి తోత్కు9 షై ః 
అన్యెశ్చ వికారకృతై రున్మాదం సంప్రయుంజీత || 

న్న -(నా.శా.11-84, 85) 

అర్హం : ఉన్నాదఃనామ్క ఇన్టజన వియోగ్క విభవనాశ్య అభిఘూత, వాత- 
'పేత్త-శ్లేష్మ (కోవా ఆదిభి, నిభావెఒ ఉత్సద్యతే=ఉన్మాదం అనేది, ఇష్ట జన 
వియోగం, విభవనాశం, వెద్ద దెబ్బ, వాతా వీత్త- శ్లేష్మ (పకోవం, మున్నగు 

 నిభావాలవల్డ, కలుగుతుంది. అనిమిత్త వాసీత-రుదిత- ఉత్కు9ష్ట్ర అనంబద్ర 

(పలాన, శయిత-ఉనవిష్ట, ఉల్తిత-పధావిత-న్గత్త-గితవరిత్స భన్మ- పాంశు- 
అవధూలన్మ తృణ-నిర్మాల్య-కుచేల-చీర-ఘట- కపాల- శరావ- ఆభరణధారణ- 
ఉవభోగెఇ అనేకెః(న) అనవస్టీతెఇ చేష్టా-అనుకరణ-ఆదిభిక అనుభావెః, 

తమ్, అధభినయెత్ =కారణం లేకుండానే నవ్వటం-రోదించటం- అరవటం- 

అసంబద్రంగా (వలావంచటం-శయనించటంరా కూడు చటం, లేవటం-వరు గె 

త్రటం-నృత్తంచేయటం-పాడటం-వరించటం, గడ్జి-ఉనయోగింనబడిన వుూల 
దండలు మున్నగునవి కుళ్ళుగుడ్డలు, చింకీగుడ్డలు, కుండ పెంకులు, వుట్ణాలు, 

మూకుళ్ళు-- వీటని ఆభరణాలుగా ధరించటం, ఆనందించటం, ఇంకా అనేక 
విధ్దాలెన వెకిలిచేష్టలు చేయటం. ఇతరులను వెక్కరించటం, మున్నగు అను 
భావాలచేత్క, దానిని అభినయించాలి, 

అత, ఆరే, భవతః ఇచ్చటు, చెండు ఆర్వలు, కలవు : ఇష్ట దన-విభవ 

నాశాత్, అభిఘాతాత్, వాతావిత్త-కవ-కోపాత్, వివిధాత్ -చిత్తవికారాల్ , 
ఉన్మ్నాద౭నామ, సంభివతి= ఇష్ట జననాశం, వభవనాశం, వెద్ర దెబ్బ, వాత-వీత్త శా 
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కఫ (వకోసం, వివిభచిత్త వికారాలు- దీనివలన, ఉన్మాదం అనేది కలుగు 
తుంది. 

- అనిమిత్తరుదిత-వాసిత-ఉవవిష్ట - 1త- ప్రధావితాఉత్కు 9 వై న అన్నా (చ), 
వికార్క్స తే ఎ ఉన్మాదం, నంపయుంజీత= కారణం లేకుండోనే రోదీంచటం- 

ను. )ండటం-పొడటం- వరు గెత్తటం-అరవటం, ఇంకొ అనేకాలౌన 

వికారాలు- దీనిచేత, ఉన్మా దాన్ని నిరూపీంచాలి. 

తాత్సర్య గం వ విభావాలు : ఇష్టజన వియోగం, విభివనాశం, అభిమాతం, 

వాత-వీత్త- శ్లేష్మ. (1 [వేకోనం మున్నుగునని. 

అనుభావాలు అనిమిళ్తంగా-- వానతారుదితాతఉత్కు Ip, అనం 

బద్ద (పలొటం శయనా ఉపవిష్ట -ఉత్లానా(వధాననములు నృత్త" శతానరనాల్సు - 

భస్మ -పాంశు అవధూలనం, త్పణ- నిర్మాల్య-కుచేల-చీర-ఘట-కసొల-శరా 

వాలను ఆభరణాలుగా ధరించటం ఆనందించటం, అనేకమ్ములైన అనవస్టీత 

(=చంచల / చేష్టలు, ఇతరులను వెక్సీ_ రించటం మున్నగునవి, 

ఇచ్చుట రెండు ఆర్వలు కలవు : 

. విభావాలు : ఇన్టజనావిభవనాశములు అభిమాతం, వాత్త+పిత్త-కథ 
[నకోనం, వివిధచిత్త వికారాలు. 

అనుభావాలు :  అనిమిత్తంగా రోదన వాసితా ఉనవిష్ట-ీత- వ్రధావన- 
ఉత్కు9వ్చాలు, ee అనేకాలెన బకొరాలు. 

టీక : “అపేక్షాకారిత్వం (మంచిచెడ్డలు, ఆలోచించకయే వనులువేయటం) 
ఉన్మాదం” అని ధనంజయుడు, జరియోగాదులవల్ల కలిగే చిత్త విభ్రాంతి 

(= చాంచల్యం) ఉన్మాదం” అంటూ  అవేళనాలతో సంభాషణాన్ని కూడా 

దియోగజమైన ఉన్మాదానికి, అనుభోవంగా చెప్పి, ఇష్టనాశజమైన ఉన్మాదానిక్ 

ఉదాహారణ లిచ్చినాడు సింగభూపాలుడు. “దిపలంభం, మహావత్తి, పరమానందం 
మున్నగువానివల్ల జనించేది, ఇతరులకు వేరుగా భాసించేది ఉన్మాదం! అని 

జగనొ ఇ థుడు, “జ్యేష్ట ప్రకృతికి అభీష్టచిరహంనళ్ల, . మధ్యమ "ప్రకృతికి అభీష్ట విఘా 

తందల్ల, నీచప్రకృతికి ధననాశాధులవల్ల, ఉన్మాదం (=వీచ్చి) కలుగుతుంది” అని 
శారదాతనయుడు... .“విఛార .భహిళ్లమైన ' అచరణ , ఉవ్మాదం; అంతమాత్రాన 
అగమా్యాగమనం ఉన్మాదం (శ్రీిందకురాదు-- కారణం ఉన్మాదం. విచారరబాతం 
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కావటంవల్ల అగమ్యాగమనం కామంతో కూడినది కావటంవల్ల. అందుచేత 

అ(షేక్షాకారిత్వం ఉన్మాదం అనే లక్షణం అంగీకారంకాదు” అని భానుదత్తుడు. 

ఉదా : ఆః! క్షుదరాక్షన! తిష్ట, తిష్ట క్వమే ప్రియతమా 

మాదాయ గచ్చసి? 

" నవజలధరః సన్నద్దోఒయం దృవ్వనిశాచరః 

సురధనురిదం దూరాత్మష్టం నతన్యశరాసనమ్ 

. అయమపి వటుర్హారాసారో న బాణవరంవరా 

కనకనికషస్నిగ్హా విద్యుత్సింయా న మమోర్వశి || 

-(వి.ఊర్వ.[1-7) 

- "ఓరి! నీచరాక్షస! ఆగు. ఆగు. నాసప్రియతమను తీసుకొని ఎక్కడికి 
? డు? పోతున్నావు: ఏమిటి ఈక్రొత్త మేఘుడు నన్నద్దుడై దగ్గరకు వస్తున్నాడు! 

ఈతడు గర్వించిన రాక్షసుడు కాడు. ఇది బహదూరం వ్యాపించిన ఇంద్ర 

ధనుస్పేకాని వాని విల్లుకొదు, ఈతీవ్రధారలు బాణపరంవరకాదు. నికషోవలంమీది 

నువర్గరేఖవంటి విద్యుత్తు ఇది. ఇది నా. ఊర్వశికాదు. 

(ఊర్వశీ వియోగజమైన విరహంతో ఉన్న వురూరవుని సలుకులు). 

సంగీతరత్నాకరక్షర్త ఇట్లా వివరించినాడు: 

' “ఉన్మాదం వ్యాధి వ్రభవంకూడా అయినప్పటికీ, విప్రలంభాదులందు ఇది 

వె చిత్యనహితంగా. ఉంటుంది, ఇట్లాగే అపస్మారం బీభత్స-భయానకరసములు 

'రెండింటియందు ఉంటుండి.” _ 

31. మరణం 

మూలం ; మరణం నామ. 

( వ్యాధిజ మళిఘభాతజక్చ. తత టుదాం త్ర్యకృ 

“ఖా చ్యూళదోష = వై షమ్య-గండ-పిటక-జ్వర-విషూచి 

= . శాదిభిః ఉిత్సద్యతే. త ద్వ్యాధి ప్రభవమ్. 
= అధిఘాతజం తు శ,స్త్రాహిదంశ వివపాన శ్వాఫద 

. గజతురగ రధసశుయాన పాత వినాశ పభవమ్. 

ఏతయో రభినయవిశేషాన్ వక్ష్యామః-త త్ర 
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వ్యాధిజం విషణ్ణగా[త్రావ్యాయతాంగ విచేష్టిత 

_ నిమీలితనయన హిక్కా శా (సోపి తానవే 

క్షీతపరిజ నావ్యక్తాక్షర కథనాదిభిః అను 

భావైః అభినయీత్ అ 

అత్ర శోకో, భవతి- 

వ్యాధీనా మేక భావో హి మరణాభినయః స్మృతః | 

_చివేల్ణాగా (తె ర్నిశ్చే సై రింద్రియైశ్చ ఎనర్షితః 1 86. 

అభిఘాతజే తు నానాప్రకరా అభినయ 

విశేషాణ- శస్త్రక్ష తాహిదష్ట్ర విషపీత గజాది 

పతిత శ్వాపదహతాః. యథా తత్ర శస్త్రక్షతే 

తావ తృహసా భూమిపతన 'వేపన స్తురణాదిభిః 

అభినయః (ప్రయోక్తవ్యః. అహిదష్ట విషపీత 
యా ర్విష వేగో యథా-- కార్మ్య- వేపథు- 

_ విదాహ-హిక్కా- ఫేన-స్కంధభంగ- జడతా- 

నురణానీ త్వష్టా విష వేగాః, 

_అ(త్రానువంశ్యా శ్లోకౌ భవతః : 

కార్మ్స్యంతు ప్రథమే వేగే ద్వితియ వేవథు రృవేత్ | 

దాహం. తృతీయే హిక్కాం చ చతుర్తే సంప్రయోజయత్ || 87 

ఫేనంచ పంచమే కుర్యా త్సస్నే స్కంధస్య భంజనమ్ | 

జడతాం సవ్ర మే కుర్యా దష్ట్ర'మే మరణం భవేత్ || కిరి 

అ(త్రార్యా ఛవతి ; 

సా నద- గజ-తఈరగ-రథోద్భవంి. క్షవవయానవతవజం వా౭_పీ | 
'శప్త్రక్షతవ త్క్కుళ్యా డన వేక్తిత్త గాశ్రసంచారమ్: 1 89 

ఇత్యేన్టల మరణం జ్లేయం. నాసోవస్తాంతరాత్మకమ్ 

ప్రత్తాక్తవ్యం బుధైః నే భావాంగొ సరః H 905 

VER et భా (నా. n§i86- 90) | 

; మరణంనామ-- వ్యాధిజం, నాన చ)ీడమరణం అనేది. 

కన వ్ర శ పసన కలిగేది), అభిమాతజుం (నానా. మొదలగు వాటి . 
వల్ల sa (అని రెండు విధాలు). 
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తత, యత్, ఆంత్యక్షల్ -శూలదోవ- వె వమ్యూగండ-పిటకొజ్వు 3 (ర- 

వివూచిక-ఆదిభిం ఉత్సద్యలే, తల్ వ్యాధి (ప్రభవమ్=అందుు, ఏది, ఆంత్రం 

(=liver), యతవ్పుత్తు (=5pleen), శూల్క వా వాత-విత్త- కఫ వెషమ్యుర, గండం 

(వ్రణం) వీటకం (=వుండ్చు, జ్వరం, విషూచి మున్న గువొటేవల్డ, కలుగు 

తుందో, ఆది, వ్యాధిజం, ఆభిఘాతజం( తు ) -శ స్ర్ర-అహిదంశ-విష పాన- 

శ్యావద్క గజ-తురగ-రథ- నశుయానపొత్క, వినాశ, (నభవబ్= ఇంక అభిఘూ 

తజం-శస్త్ర,ఘాతం, పొముకాటు, వివవొనంు (కూరమృగౌలదబ్బ్క,  గజ- 

చురగ-రథ-వశు-వావానొాల నుంచి ల్ వినాశం వినివల్ర 

కలుగుతుంది, 

ఏతయోజ అభినయవి శేషాన్, క్షామ వానియొక్క, అభినయ (వ్రకారా 

అరు, వివరినాతు. 

క్ } తత్ర వ్యాధిజం= అందు బా దం ( యొక్క అభినయం (స్ట విష 

గాత్ర అవ్యాయతాంగ- విచేష్టిత నిమీలితనయన్క హిక్కా, శ్వాన సోవేత, 

అన వేక్షి తవరి్జన, అనతి. నకి, అనుభొవెక అభినయేత్ =గాత్రం 

విషణ్ణంకావటం, అంగవిచేష్ట తాలు తగిపోవటుం, కనులు మూతలునదటుం, 

ఎక్కి. ళ్ళు, శా (నబకువుగా రావటం, 'వలిజనులను చూడకనోవటం గొణుగు 

కొనటం లా మాటనరిగా . లేకపోవటం మున్నగు, అనుభావాలతో, అభిన 

ముంచాలి.. ధ 

అత్య శ్లోక, భవతి=ఇచ్చట్క ఒక శ్లోకం, ఉంది. వివ్నణ్ణగ్యాతైం నిళ్చే 
షీతె* ఇందియైః(చ), వివర్థితా శిథిలగాతంతో, నిశ్చేష్ట తతో, ఇంద్రియాలు 
వనిచేయకపోవటంతో- ఇట్లా వ్యాధీనాం, మరణాభినయ్క వీకభావా(హీ/ 
న్మృతడావ్యాధిజములై న మరణములన్నింటేయందును, అభినయం, ఒకే 

విధంగా, wana | 

2) అభిఘాతబే( తు)= అభిఘాతజమైన మరణమందు, అభినయవి శేషా 
నౌన్యావకారాజ అభినయ ' విశేషాలు, అనేకవిధాలు *  శ్యస్త్ర్యక్ష ఊఅహిదన్ట - 

వివ పీత-గజాదినతిత-శా (నదవొతాణ శ స్త్ర క్షతం, పాముకాటు. వివపానం, 
గజాదులనుంచివడటం (కూరమృగములచే చెబ్బుత్నటం. 
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(యథా, ల్ో శ్ర్రక్ష లే=శ్న్మస్త్రశ్షతమరణమందు (తావత్) నవాసా 
భూమివతన్క, వేవన, న్రురణ-ఆదిభి అభినయ (వయోక్తవ jem ఆ క్ శ 

కంగా నేలమీదకు జలగం, వేవనఐ (= వానరులు s), నుతణం (=అదరటం), 

మున్నగు వాటిచేతు అభినయం, చేయదగును, 

అపొదసష్ట - నివనీతయోః, చమ వేగః (0 యధా/=పామయు ంనొటు-చివ నదొనం-- 

విటేదల్డ, విష వేగం. (ఎట్లా అం లై; కొళ్ల- వేవభు-విదావా-పాక్కా- ఫేనా 

నృ ంధభంగ-జడతా-మరణాని, ఇతి చిష వేగా అష్టా= కార్యం. వేవథువు, 

వీదొవాణ్క పొక్క 'ఫేనం, నృంధభంగం, జడత్క మరణం అని విష వేగాలు, 

ఎనిమిది, 

అత్ర ఆనువంశ్కౌ శ్లొక్కౌ భవతజఇచ్చట, ఆమువంశృమ్ములైన శ్లోకొలు 
రెండు కలవు. 

ప్రథమేవేగే కార్భ్యం(తు), ద్వితీయే వేవథు, భోవేత్=వ్రథను(ఏిష) 
వేగమందు కొర్హ్యుం (=చిక్కిపోవటం), ద్వితీయ. (విష వేగ)మందు. వేవ 
థువ్చు కలుగుతాయి, తృతీయే దావాం, చతున్లే(చ), పిక్క -నర్మ్యవ్రయో 
జయేల్ = తృతీయ (వివ వేగ) మందు దావొం మంటు), చతుర్తమందు 
దాక్ట.  (అఎక్కిళ్యు,, యాగ ంనననను వంచమే, ఫేనం(చ), ష్పే. 
శ్కృంధనృభంబనం, కుర్యాత్ = నంచము (ఏష వేగ) ముందు ఫేనం (=నురు 
గులు), షష్పనురిదు న్క ంధభంగం (= మెడ [వాలిపోవటం,), చేయాలి. 

నప్త మే జడతాం, కుర్యాత్, అన మే, మరణం, భవేత్=నస్తమ (దిన వేగ) 
మందు జడత్తం చూపాలి; అష్టమ (దిన వేగ) ముందు మరణం, కలుగు 
తుంది, 

అ(త్ర-ఆర్యా, భవతి=ఇిచ్భ్చటు ఒక ఆర్య కలదు. శ్వావద-గజ-తురగా-రథో 
దృవం తు వశు+ూ యొన వతనదం (వా, అపీ)= శా (వదాలచేత, గజ-తురగ- 

రథాలనుంచి వడటుంవట్ట, వళువులు- ఇతర్ యానాల నుంచిపడటందల్ల కలిగే 

మరణాన్ని; అన వెక్షి తగాత్రసంచారమ్, శృన్త్హక్షతవత్, కుర్యాత్ = అవయవ 

ముల క కదలికలు లేనివిధం గొ శస్త్రైత్ష తజమరణమందువలెనే, చూపాలి, 

ఏవం నురణం) నానావస్తాంతరాత్మ కట్స్ ఇతి జ్లైయం=ఖట్లా మరణం, 

నానావస్టలతో కూడి _ ఉంటుంది ఆని, తెలియాలి, 
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భావ-అంగచేష్టే 3 క్కి యథానమ్యక్. స బుధ తా (ప్రయోక్త వ్యం=భావాలతో, 

అంగచేష్టీ తాలతో ఎట్లా నముచితమో (అట్లా), బుధులు (మరణాభినయం) 

(వయోగించాలి. 

తాత్పర్యం : మరణం రెండు విధాలు : 1. వ్యాధిజం, 2. అభిమూ 

తజం. ఆం(తాయకల్-శూల-. వాతపేత్త కఫ వై వమ్యాలవళ్ర, గండ-ఏటకా 

జ(ర-దిషూాచిక మున్న గువానివలన నంఖవించేది వ్యాధిజమరణం. శృస్త్ర-అహీ 

దంశ-విషపాన-శా(వద-గజ తురగ రథ వశుయాన పాతాలవల్ల కలిగే వినాశం 

అభిభఘాూతజమరణం. 

ఈ రెండు విధాలెన మరణాల అభినయ విశేషాలు : 

( 1) వ్యాధిజమరణం ని బిషల్ఞాగొత్రం, అవ్యాయతాంగవిచేష్టి తొలు, నిమి 

లిత నయనాలు, హిక్కా-శ్వానలు, అనవేక్షి తవరిజనం, అవ్యక్షాక్షర కథనం 

మున్నగునవి ఇందరి అనుభావాలు, 

ఇచ్చట ఒక శోకం ఉంది ; 

వ్యాధిజమరణంలో అభినయం ఒకేవిధంగా ఉంటుంది-- వివ్హైగా(తం, 

నిశ్చేష్టత్య ఇంద్రియనివరనం. 

- ట్ర) అభిమాతజమరణం : శ్త్రక్షతం, అహిదష్టం, విషపానం, గజాది 

వతనం, శాగవదవాతి- వీనియందు అభినయ విశేషాలు నానావకారాలుగా 

. ఉంటారు. 

శస్త్రక్షతమందు : నవాసాభూవతనం, వేవనం, న్హురణం మున్నగునవి 

అనుభావాలు. జ 

అహిదన్ష -వివనీతములందలి విష వేగాలు ఎనిమిది నిధాలు-- [వ్రథమవే 

గంలో కార్ట్యం, ది (తీయ వేగంలో వేవథువు; తృతీయ వేగంలో దావాం, చతుర్ణ 

వేగంలో. హీక్ళ, వంచమ వేగంలో" ఛేనం, ష్ణ వేగంలో న్మ ంథభింగం, నవ్తచు 

వేగంలో జడత్క అష్టమ వేగంలో మరణం. 

ఇచ్చట రెండు ఆర్యలు కలవు : 

_ శ్వావదవాత్కి గజతురగ రథవతనం, వశుయాన వతనం-- వీటివల్ల నంభ 

వించే మరణాన్ని- 'శ్యస్త్రక్షతివలన కలిగే 'మరణమందువలెనే- అనవేక్షిత, 
గాతనంచారంతో నిరూపించాలి. 

Fn 
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ఇట్లా మరణం నానావస్తాంతరాత్మ కంగా ఉంటుంది. మరి, దినిని తత్త : 

దుచితమ్ముళైన భావాలతో, అంగచేష్టీ తాలతో ద్రయోగించాలి. | 

టీక : “మరణం సుప్రసిద్దంకావటంచేత, అనర్హకం కావటంచేత వివరించ 
టంలేదు” అని చెప్పి, “శృంగారంలో మరణంయొక్క తత్పరతను మాత్రమే 

దిగ్రర్శనంగా వర్లించారికాని, మరణాన్ని ' సాక్షాత్తుగా వర్షించరాదు” అనీ విర్దేశించి 
నాడు ధనంజయుడు. “వ్రకృతి-ప్రాణ వియోగం మరణం” అని శారదాతనయుడు. 

. “రోగాదిజన్యా. మూర్భారూపా మరణ ప్రాగవస్థా . మరణం” అన్నాడు 

జగన్నాథుడు. అసలు మరణానికి ముందరి అవస్థఅయిన మూర్యయే వ. 

అని అర్థం. | సజ వ. 

“ధవంజయం అనే పేరుగల వాయువు నిష్ముర్తిమించటంనల్ల శనీగంమంచ్లి 

ఆత్మ వేరువడటం మరణం” అని చెప్పి, అభిరామరాఘవంమంచ్చి ' 'ఫియతర్మక్స, 

నుంచి ఉదాహరణ లిచ్చినాడు సింగభూపాలుడు. “ప్రాణ నివ్యుర్తినుణప. విధ్య 

అన్నాడు భానుదత్తుడు. . ట్? త 

“వ్యాధిమున్నగునవి ముదిరినవ్హుడు సంభవించేది మరణం: జ్ ఇచ్చట. 
త్ల 

క, hy fg | (| 

చెప్పిన మరణం, నిధనమునకు ముందరి చిత్తవృత్తి మూశమే! టట్ [నీవ 
రత్నా కరకర్త . య eg 

ra oe 2A శే 

“చిత్రాభినయంి అవే అధ్యాయంలో ఎనిమిది విషమోయ్య 
విధానం భరతముని వివరించినాడు: 

యథాయోగంగా ' హాస్త-పోద-శిరముల నన్నింటిని కాని 

కంషింవజేస్తూ ఉండాలి. (ఇదీ కాశీముదణ పాఠం; 
లేదు). Eat 

-దాహం-ఇందు,. హస్త స్త-గాత్రాలను విక్షివ్లం చేయవా tis స [ గ్ 

విలల్లిక (హిక్క- -అని కాశీముదణ ' పాఠం)- . hee TE 

అర్పుత్తూ ఉత్తారం (=ఉమ్మి),' ఛర్హనం' (వాతలు క sik తన్ను 
ఆడించటం, అన్నేష్టంగా మాటాడటరి - సతు దీవిని, 1 ద్గీ os య ety 

కో a మదన లం 

" ణు 

జ ప్ 

న cE mr re ui క్ష జ 

in ~~ ( x అ | 1 ar శ PF = లె U రా జ్ శ్ a 

=: గ్ 1.2 70) సనా జీ « 

క. జా జ మ mh r a % 

జ్ 
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"ఫనం--ఉదార-వమనాలు, అనేకవిధాలె న శిరోవిలోలనాలు, నిస్సంజ్ఞ త, నిమే 

షాలు అనే వాటిచే దినిని అభినయించవలె, 

గ్రీవాభంగం(=శిరోభంగం)- అంస-కపోలాలు కలిసేటట్టుగా శిరాన్ని (వేలా 

డవేయటం చేత దీనిని . అభినయించవలె. | 

జడత--స ర్వేంద్రియసంమోహం (=నిశ్చేష్టత) జడత అవుతుంది. 

 మరణం-న్యాధి వృద్దికావటంవల్ల లేదా పాముకాటువల్ల సంభవించే మర 

ణాన్ని నాట్యధర్మిని అనుసరించి, నేత్రాలను సంమీలితం చేయటంచేత నిర్రైశించాలి, 

32. త్రాసం 

మూలం *' (తాసోనామ-- 

విద్యు దుల్కాశనిపాత నిర్హాతాంబుధర మహాసత్త ( 

పశురవాదిభిః విభావె ః ఉత్సద్యతే. తమభి 

నయేత్ సంక్షిప్తాంగోత్కంపన 'వేపథు స్తంభ 

రోమాంచ గద్గద ప్రలాపాదిభిః అనుభావైః, 

“అత్ర శ శోకో భవతి-- 

మహాభె 6 ఖైరవనాదాద్యె స్రాసః సముపజాయతే | 

థ్రస్తాంగాక్షినిమేమై శ్చ తస్య ట్లో ఏభినయా భవేత్ || 

-(నా.శా.VI-91) 

= అర్థం : [తానఃనాను, విద్భుల్. -ఉల్కా - అశవిపాత-నిర్దాత-అంబుధర- . 

మవోనత్త్ర్య-వశురవ- ఆదిభి; విభావె* ఉత్పద్య తే=(తానం అనేది, విద్యుత్తు, 

ఉల్క (= తోకచుక్క ), అశనిపాతం  (=వీడుగుపాటు ), నిర్ణాతం (=భూకంవం), 
_ మేఘధ ని, 'వెద్దజంతువులు, . వశువుల అరవులు మున్నగు  విభావొలవరి, జని 

నుంది. _—_ 

E సంక్షివ-అంగ్య, ఉత్కంవన వేవథ్సు స్తంభ రోమాంచ గద్ధద్య (వలావ- 
అదిభ్కి అనుభావై ఒ _ తమ్ అభినయేత్ = అవయవాలను ముడుచుకొనటం, 
గడగడ వణకటం, వేవథువు, స్తంభం, రోమాంచం, గౌద్గద్యం, (నలావం 
మున్నగు అనుభావాలచేత దానిని, అభినయించాలి. 
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అత్మ శ్లోక భవతి=ఇచ్చట్క ఒకళ్లోకం, కలదు: మనోభైరవనాద- 
ఆద్వెః, (తాన నమునజాయతే=మవోభయంకర నాదం మున్నగు వాటివల్ల 

[తానం జనిస్తుంది; (నన్త -అంగ-అక్షి నిమే వై *(చ), తన్య(తు), అభినయః, 
భవేత్ =అంగశె థిల్యం, అక్షి నిమీలనం-చీటిచేత (తానంయొక్స_ అభినయం, జర 

గాలి. 

'తాత్సర్యం : విభావాలు : విద్యుత్తు, ఉల్కలు, అశనిపాతం, నిర్ణాతం, 

మేఘమర్తన, .మహోనత్త ౮ దర్శనం, వశురవశ్రవణం మున్నగునవి, 

అనుభావాలు : అంగనంతక్షేనం ఉత్కంవనం, వేవథువు స్తంభం, 

రోమాంచ, గాధ్రద్భ్యం, (బలావం మున్న గునబ, 

ఇచ్చటు ఒక శ్లోకం ఉన్నది : 

ఎభావం : మవోభై రవనాదం మున్నగంనబ. 

_ అనుభావాలు : నస్తాంగం, ఆక్షిని మేషం, 

టీక : “*గర్రితాదులవల్ల కలిగే మనశ్రోభం త్రానం” అని ధనంజయుడు. 
“విద్యుత్ -కవ్యాద గర్హితాదులవల్ల భుజంగాదులనల్ల కలిగే చిత్తచాంచల్యం త్రాసం” 

అంటూ వి|భ్రాంతిని, పార్చ్వస్తాలంబనాన్ని కూడా అనుభావాలుగా పేర్కొని, 

విద్యుత్ -కవ్యాద, గర్హన-భేరిధ (నిభూతదర్శన-భుజంగాలవల్ల కలిగే |త్రాసాలకు 

ఉదాహరణ లిచ్చినాడు సింగభూపాలుడు. “భయానికి, (త్రాసానికి మనక్షోభం 

కారణం; కాని. విచారోత్తమనశ్షోభం భయం; ఆకస్మికమనః క్షోభం. (త్రాసం” అని 
భానుదత్తుడు, నంగీతరత్నా కరకర్త. 

ఉదా : ఉరుము వలని (తానం ; 

పణయకోప భృతోఒపి పరాజ్య్ముఖాః సవది వారిధరారవ భిరవళ 

(వేణయినః is వు వవరిరే వలి రేచితమధ్యమాః I 

(శిశుపాలవధ-11) 

-వ్రణయకోపం వహించి, పరాజ్యుఖలయి, : వళులచేత తళుకులీను మధ్య 

ములు గల యువతులు, వెంటనే ఉజుములధ్వనులు విని భయపడి, ప్రమా 

ఆలింగనం చేసుకొనుటకు తత్తరవడీనారు. 
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33. వితర్శం 

మూలం : వితర్కోనామ- _ 

సందేహ విమర్శ విపతిపత్య్యాదిభిః విభావైః 

ఉత్పద్యతే: తమభినయేత్ వివిధ విచారిత 

(ప్రశ్న సం్రధారణ మం|త్రసంగూావా నాదిభిః 

. అనుభా ఏ *. 

అత్ర శ్లో శోకో భవతి-- 

విచారణాది సంభూతః సందేహాతిశయాత్యకః 

ను సో౭_భినేయస్తు శిరో భ్రూతశ్తేప. కంపనైః 1 

-(నా.శా,VI-92) 

అర్థం వ నితర్శ్కఃనామ్క నందేహా-విమర్శ-వి వ్రతిపత్తి-ఆదిభిక విభావె*ి 
ఉత్పద్యలే=వితర్శం ( =తోర్స్_౦ ) అనేది నందేవాం, ఎముర్శ్భ, ఎ(వతివత్తి 

(=అన్యధాభానన), మున్నగు, విభావాలవల్ల, కలుగుతుంది. వివిధవిచారిత- 
(వేళ్ళ -నంవధారణ-మంత్ర నంగూవానాఆదిభి; అనుభావెక తమ్ అభిన 

యేత్=వివిభ విచారాలు, ప్రశ్ళ, వంవ్రధారణం (=నిర్ణయం ), రవాన్యం కప్ప 
న్రేశ్చటుం,. మున్నగు అనుభావాలచేత, దానిన్సి అభినయించాలి, 

“అశ్రు శ్లోక్క భవతి= ఇచ్చటు, ఒకశ్లోకం, కలదు: వితర్శ_ విచా 
రణ- ఆదినంభూత్క, ' సందేవా- అతిశయాత్మ కణ=వితర్ళ_ 6, విచారణాదుల 
a జనిన్తుంది అతిశయనందేహంతో కూడినది. శిరః (భూక్షేవ-కంవనై *, 

 అధీనయేత్= =తేల ఆడించటం, కనుబొమలను ఎగురవేయటం- వీటి 

న్ దానివి అభినయించాలి, 

శాత్నర్యం. : వభావాలు న నందేవాం, విమర్శా, టిద్రతివత్త్ మున్న గునవి, 

అత్రుభామ్లాలు : వివిధ లిచారణలు,. (వళ్ళ, శంవ్రధారఖ, en 
మున్నడునవి.. 

,ఇబ్ళాట ఒకో శ్లోకం ఉన్నది. 

Na విచారణాదులవల్ల , జనించే పమ్డుక్మున విత్కా J శిరకంవం, 
ట్రూక్షేనం- వీట్చేత అభినయించాల్లి. 
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టీక : “సహేతుకవిచారం తర్కం” అని శారదాతనయుడు. దూరంనుంచి 

చూసినవస్తువును నిశ్చయింవలేక, అది అవునా, కాదా అని విమర్శించాలి. 

మరచిన వస్తువును స్మరించటం కూడా ఇటువంటిదే- ఒకభావం గ్రహించి, 

దానిని. విడువటం, ఇది అవునన్నపుడు శిర-కంపం, ఇది కాదు అన్నప్పుడు 

శిరోధూననం మున్నగునవి చేయాలి (భా.ప్ర.) 

“సందేహం, విమర్శ, నమ్మకం మున్నగువావివల్ల కలిగే సత్యమైన ఊహకాని, 
య ర 

అసత్యమైన ఊహాకాని నిర్ణయరూవంతాల్చితే అది తర్కం అవుతుంది” అని 
సింగభూపాలుడు. వితర్శసమయంలో చతురహస్తం ప్రయుక్తమవుతుంది అనీ, 
వితర్శ_ంతో కూడిన స్తాయిభావం సాధారణంగా అవహిత్తతో కూడి ఉంటుంది 

అనీ సంగీతరత్నాకరకర్త. 

34. ఛలం 

మూలం : అత్రవ్రతిభాతి ఛల మధికో వ్యభిచారి భావ ఇతి. 
“తాంబూలాహరణచ్చ లేన రభసా శేషో౭.సీ సంవిఘ్ని తః 

ఇతి శృంగారే దర్శనాత్. రౌదే చేంద్రజాలాది 

దర్శనాత్ , హాస్యే చ వ్యవదేశాన్యావ దేశయోః 

దర్శనాత్. వీథి భేదే దర్శనాచ్చ. 
సంగుప్త |క్రియాసంపాదనం ఛలమ్. 
.విభావాః- అవమాన (ప్రతినక్ష కుచేష్టాడయః, . 
అనుభావాః-- వక్రోక్తినిబృత స్మి తనిభ్భ తవీక్షణ 
ప్రకృతి (ప్రచ్చాదనాదయః, -(రసతరంగిణి-౪ ) 

తాత్సర్యం : భలం” అనేది వేరే (=34ద) వృభిచారి భావంగా 

గోచరిస్తున్న ది. తాంబూలం (గ్రహించే చలంతో ఆకస్న కంగా (నాయికను) 

_ కౌగలించు కొనటం కూడా బాధాకరంగాఉందిా ఇది శృంగాళరనంలో గోచ 
రించేదే. రౌద్రరనమందు ఇంద్రజాలాదులు కన్సట్టుతాయి. వోన్యరనమందూ 
(ఛలయ్యుక్త మైన) వ్యవదేశం, అన్యావ దేశం ఉంటాయి. నీథీభోదమందు కూడా 
ఇది గోచరిన్తుంది. 
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" వ కార్యమందై నొ. ఏదో గోవనంచేయాల నేచిత్తన్నత్తి “భలం” అవుతుంది 
.(Trickful device; it denotes a thoughtfully workedout plan). 

విభావాలు : అవమానం, (వతినక్షుల కుచేష్ష లుమున్న గునవి. 

అనుభావాలు : వకక్రోక్తి, గూఢమైన నవు గూఢమైన చూవ్రు నభా 
వాన్ని కప్పవుచ్చటుం మున్నగునవి, 

టీక : శృంగారమందలి ఛలానికి, సంగ్రామమందలి ఛలానికి భానుదత్తుడు 
ఊదాహరణలిచ్చినాడు. దీనిని భానుదత్తుడు తవ్ప మరెవ్వరూ చెప్పలేదు. 

మూకం కరోతివాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిన్ | 

యత్కృపయా తమహం వందే పరమానందమాధమ్ || 

ముందో౭.వ్యమందతా మేతి పంసర్లేణ వివేశ్చితః | 

సంకచ్చిదం ఫలస్యేవ నికషేణావిలం పయః || 

| -మా.అగ్ని-11-7 





తవాధారే మూలే సహసమయా లాస్యపరయా 

_నవాత్మానం మన్యే నవరసమహాతాండవనటమ్ | 

ఉభాభ్యామేతాభ్యాముదయ విధిముద్దిశ్య దయయా 

సనాధాభ్యాం జడ్జే జనక జననీ మజ్జగ దిదమ్ || 
-సౌందర్యలహరి-41 



రసాలు 

1. శృంగారం 
శృంగారోనామ రతిస్తాయిభావ [ప్రభవః ఉజ్జ (ల 
వేషాత్మకః, యథా యత్కించ్చి ల్లోకే శుచి మేథ్య 
ముజ్జ (లం దర్శనీయం వొ తచ్చ్చంగా రేణోపమీయతే. 

యస్తావ దుజ జ్ఞలవేషః స శృంగారవా నిత్యుచ్యతే. 

"యథా చ గోత్ర కులాచారోత్పన్నా న్యాప్తోవదేశ 
సిద్దాని పుంసాం నామాని భవంతి తథై వైషాం 

రసానాం భావానాం చ నాట్యాశ్రితానాం | 

చార్జానామాచారోత్పన్నాన్యాప్తో పదేశ సిద్దాని . 
నామాని, ఏవ మేష ఆచారసిద్దో హృద్య|ోజ్ఞల. 

Gai il చ్చృంగారోరసబతి. 

సచ స్త్రీపురుష హేతుకః ఉత్తమ యువ ప్రకృతిః. 

తస్య డ్వే అధిష్టానే-సంభోగో వివ్రలంభశ్చ, 
తత్ర సంభోగ స్తావత్-బుతు మాల్యాను 

-శేపనాలంకా రేష్టజనవిషయ వరభవ 

నోవభోగోవవనగమనానుభవన (శ్రవణ 
దర్శన క్రీడాలీలాదిధిః విభావై రుత్నద్యతే. 
తస్య నయనచాతుర్య భ్రూక్షేవ కటాక్ష 
సంచార లలిత మధురాంగహార వాక్యాదిభిః 

_అనుభావైః అభినయః (ప్రయోక్తవ్యః, 

వ్యభిచారిణశ్చాస్యాలస్వాగ్రజుగుప్పావర్ధ్యాః. 
విప్రలంభకృతస్తు ని రేందగ్గానిశంకామాయా శ్రమ 

. _ చింతౌత్సుక్యనిద్రానుప్ర స్వవన్నవిబోధ న్యాధ్యున్మాదాప 

. 'స్మారజాడ్యమోహ మరణాదిభిః అనుభావైః అ 
శ్యామా భవతి శృంగార 4 

= ళీ 



10 . | సాత్తి (కాధినయం 

శృంగారో విష్ణు దేవత్యః----శ4తి 

అ(త్రాహ-యద్యయం రతి (ప్రభవః శృంగారః కథమన్య 

కరుణాశయిణో భావా భవంతి? అత్రోచ్యతే-వపూర్వ 

మేవాభిహితం సంభోగ విప్రలంభకృతః శృంగార ఇతి. 

వె శికశా,స్త్రకారైశ్చ దశావస్తోఒభిహెతః, తాశ్చ 

సామాన్యాభినయే వక్ష్యామః, 

' కరుణస్తు శాపశక్తేశ వినిపతి తేష్టజన-విభవనాశ- 
.వధ-బంధ-సముత్తః నిరషక్షభావః. 

సాషేక్షభావో విప్రలంభకృతః జాత్ఫుక్య-చింతాసముత్రః 
ఏవమన్యః కరుణోఒన్యశ్చ విప్రలంభ 'ఇతి. ఏవ మేష, 

. సర్వభావసంయుక్తః శృంగారోభవతి. 
అపిచ- 5 

సుఖప్రాయేషు సంపన్నః బుతుమాల్యాది సేవకః 

వురుషః ప్రమదాయుక్తః శృంగార ఇతి సంజ్ఞితః || 46 

అపి చాత్ర సూత్రార్జానువిద్రే ఆరే భవతః - 

బుతుమాల్యాలంకా రై? ప్రియజన గాంధర్వ కావ్యసేవాభిః |, |, 

ఉనవనగమనవిహారైః శృంగారరసః సముద్భవతి || 47 

నయనవదన ప్రసాదైః స్మిత మధురవచో ధృతిప్రమోదెశ్చ | 
మధురై శ్చాంగ విహారై స్తస్యాభినయః ప్రయోక్తవ్యః || 48 

శృంగారం |త్రివిధం విద్యాదా (జ పథ్య|క్రియాత్మకమ్ | 717 

న -(నా.శా.VD 
ఆలస్యాగ్య్యజుగుస్సాఖ్యె చేనం భావె స్తు వర్ణితాః | 

_ ఉద్భావయంతి శృంగారం సర్వేభావాః స సంజ్ఞ యౌ || 

-(నా.శా.VI-109) 

6 వ" శృంగార నామ రతిస్తాయిభాన, (వ్రభవః =శ్వంగార 

nhs రతి (అనే) స్థాయిభావం నుంచి జనించేది; ఉద (ల వేషాత్మ కః 
= ఉజ్హ్ర?లి వేషం. కలిగి ఉంటుంది, . లోకే యత్-కీంచిత్,  శుచి- మేథ్యం- 
కట ల6-దర్భనీయం (వా) తల్,! శృంగారేణ- ఉనమీయలతే = లోకమందు. 

ఏ కొంచెమైనా శుచిగా-మేథ్యం (= నవ్యత్రం గౌ-ఉజ్ఞ (౪ంగా- దర్శనీయంగా 
“ఉంటుందో) , అది, vie (వేదం) చేత ,  ఉమమింనబడుతుంది. 
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తావత్ య ఉజ్హ్రాలవేషం నజ శృంగారవాన్, ఉచ్చతే-అందుచేత, 
ఎవడు, ఉజ్హ్రాలవేనంతో ఉంటాడో, అతడు, శ్రంగారవంతుడు, అని చెవ్పబడు 
తున్నా దు. 

యథా(చ్చ) , గ్యోతాకులా-ఆచారాఉత్పన్నా, అన్యా-ఆప్రోవదేశ, సిద్దాన్సి . 
నామాని వుంసాం, భవంతి = ఎట్లా గోత్రం (= వీత్త్సవరంవర) - కులం 
(= మాత్సనరంవర్స) - ఆచారం (వ్యవహారం)-వీటిని అనునరించ్చి ' కలిగేవి 
కానీ ఇంకా ఇతరములను (నామకరణ నమయంలో వెద్దలమాటను లేదా 
లోక (వసిద్రిన్సిి అనుసరించి కానీ స్త్రీ, వురువులకు, వేర్దు ఏర్పడుతున్న వి. 

తథా-వీవు నాట్యాశితానాం (చ్చ) ఏషాంరసానాంభావానాం(చ) 
అర్హానాం, ఆచారోత్సన్నా, అన్వాస్తోన దేశసీద్దాని = అట్లాగే, నాట్యాశిత 
మ్ములైన ఈ  రసాలక్కు భావాలకు అర్హాలు వేర్డుు ఆచారముననునరించి 
వీర్చడుతాయి, ఇతరములకు ఆప్తోవదేశాన్ని' వట్టి లేదా లోకవ్రసీద్రిని వట్టి 
వీర్పుడుతాయి. 

వీవం, వృద్వ్య-ఉజ్హ (ల వేషాత్మ కత్తాత్స్ ఏవ శృంగారః రనః, ఆచారసీద్రః 
= అట్టాగే వాద్యం-ఉజ్హంలం అయిన వేనంతోకూడినది కావటం వి, 
ఈ “శృంగారరనం” (అనే వేరు) ఆచారసేద్దమైనది; నః(చ) ్త్ర,-వురువ 

_ హాతుక్క ఉత్తమయున ్రకృతిః =అది (= శృంగారరనం), (స్త్రీ-వురుషులు 
పాతువుగా కలది (= (స్త్రీ, వురువుల మధ్య జనించేది), నిండు యౌవనంలో 
ఉన్న ఉత్తమ (స్త్రీ, వురున్న వ్రక్రతులకు నంబంధించినది. | 

తన ద్వే, అధిష్టానే నంభోగ, వివ్రలంభూ (చ) = దానియొక్క (= 
దానిక) రెండు, అధిష్టానములు (= అవస్థలు) కలవు - నంభోగళ్ళంగారం, 
వివలంభ శృంగారం, . క ఫే 

త్యత్క  నంభోగం. తావత్ = ఇందు, నంభోగళ్ళంగారం అనేది; బుతు, 
మాల్య అనులేవన్న అలంకార్, ఇష్టజన విషయ వరభవనాఉవభోగ్య ఉన 
వన గమన = అనుభవన శ్రవణ, దర్శన్క (క్రీడా లీల - ఆదిభి విభా వె 

ఉల్సద్భ్యతే = (ననంతాది) బుతువుల్కు వువ్చవోరాలు, (కా మోద్దీవకములౌ న 
గంధాది) మైవూతల్సు నగలు, (విదూనకుడు మున్నగు) ఇష్టజనులతో ననా 
నానం, (శేస్ట మైన భవనం అందులో నివానం, ఉద్యానవన గమన వివోరముల్లు ' 
వానిని గూర్తి స వినటం లేదా దర్శించటం, జల క్రీడలు మున్నగు, జనుల 
అనుకరణ మొదలగు విభానముల . వళ్ల, ఉత్పన్నమవుతుంది. 
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నయన చాతుర్వ, (భూక్షేన, కటాక్షనంచార లలిత అంగవోర్య మధుర 

_ వాక్తూఆదిభి అనుభావెఇ తన్య అభినయ, (వయోక్తవ్యః =కనులను 

చతురతతో (తివృటుం,' కనుబొమలను కదిలించటం, కటాక్షములను (వన 

రింవ జేయటం, లలితములెన అంగవిన్యానములు చేయటం, మధురమ్ములైన 

మాటలు చెసటుం ఆ మున్నగు అనుభావాలచేత, దాని (= సంభోగళ్ళంగారం / 

యొక్క, అభినయం, చేయాలి. 

అన్నవ్యభిచారిణక ఆలన్న (-జొ(గ్య-జుగువ్వొ, వర్ద్యాజాదినియొక్క వ్యభి 

చారి భావాలలో ఆలన్వం, ఉగత్క జుగువ్సు- ఈ మూడున్నూ వర్ర్ర్య 

ములు. ' ( తక న వల వ్యభిచారి భావాలను నంభోగ శ్రంగారముందు 

[వ్రయోగించవచ్చు,, 

వ్మివలంభక్సుతః (తు) = వివ్రలంభక్ళుతమైన శృంగారమును; నిర్త్వేద, 
గ్లాని శంకా, అనూయాా (శమ చింతా, జొలత్తుక్క్క నిద్రా స్తుష్తు న్నవ్న, 

విబోధ వ్యాధి ఉన్మాద అవస్మార్య జాడ్య, మోనా మరణ - ఆదిభిః, 

అనుభావె ; అభినేతవ్యః = నిర్వేదం గ్లాని, శంక్క అనూయ్య (శ్రమ, చింత 

జాత్ఫుక్యం, నిద్ర న్తువ్తం, న్వవ్నం, విబోధం, వ్యాధి, ఉన్మాదం, అవస్మారం, 

జాడ్యం, మోనొం, మరణం - మున్నగు అనుభావాలచేత, అభినయింవదగును. 

. శృంగార శ్యామం భవతి = శృంగారం, శ్యామవ్వం, కలది. శ్రంగారః, 

వివ్ణుదేవత్యః- =శృంగారము (నకు, విష్ణువు (అధి) దైవం; అత్ర ఆనా = 
క్షబ్దుటం (బుమలు) ' (వేళ్ళ ) అడిగినారు, 

అయం, శృంగార రతి వ్రభన్క యది అన్య కరుణాశ్రయిణణ, భావా, 
. కథం, భవంతి = ఈ శృంగారం, రతి (ప్రభనమైనది (కదా), అయితే, దానికి, 

కరుణ రసాన్ని ఆశ్రయించే భావాలు ఎట్టా పాందువడతాయి? 

'., అతతచ్యతే = ఇచ్చట, (భరతమునిచేత ననాధానం) చెన్ఫబడుతున్న ది. 

. .సళష్టుతిగార్కు. - నంభోగావివ్రలంభక్ళుతు . ఇతి వూర్చం-వీవు అభిహితం 
ఐశ్చుదరోతల నంభోగం- వివలంభం అనే భేదాల చేత రెండు విధాలు అని 

వూర్వమే చెవ్పబడింది. వైశకశ్యాన్త్రక్నారైః (చ), దశ-అవనః, అభిపొతః = 
వె శిక(= "కామ, శాన్ర.కారులచేత "దశావన్లలు (= దశకామావన్లలు), చెన్న 

బడినవి. తాః- (చ) సామాన్యాభినయే, వక్ష్యామజ వానిని సామాన్యాభి 
నయం (ఆనే 22 .వ అధ్యాయం) లో చెబుతాను, 
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కరుణః (తు), శావ, వ్లేశ్ళ వినివతిత్స, ఇష్టజనావిభనాళ, వధూ 
బంధ- నమత నిరవేక్షభావః =కరుణము-శావం, క్లేశం, ఇవ్షజనుల (లేదా 
ప్రీయుల) వియోగం, విభవనాశం, వధ్క బంధం- దీనివల్ల ఉత్పన్న మైనది, 
నిర వృేక్షభావం కలది (= ఆశారహితమైనది); జాత్సుక్కూచింతా నముకళ్తు, 
సావేక్షభావ వివ్రలంభక్సుతః =జౌత్తుక్కం చింత వీనినుంచి ఉత్పన్న మైనది, 
సా వ్నే్షా భావనంయుక్త మెనది (= ఆశానవాతమెనది ) వివలంభిక్ర తశ్ళంగారం. 
వీవం, కరుణః అనక వ్యవలంభూ అన్యః ( చ), ఇత్ = ఇట్లా కరుణం వేరు, 
వివ్రలంభం వేరు అని (తెలియవల్సె. వీవం, వవ శృంగార, నర్వభావనం 
యుక్తః భవతి =ఇట్లా ఈ శృంగారం, నర్వభావాలతో కూడి ఉంటుంది. 
అవీ(చ) = మరియు, నుఖ(ప్రాయేవు, నంసన్నక బుతు- మాల్యాది 'నేవకు 
(మదాయ్యిక్తః = నుఖ(ాయములగు. ఇష్హ ములతో, _రూడననాడున్ను బుతు 
మాల్యాదులను అనుభవించువాడున్సు (వమదాయుక్తుడును (= (ప్రయురాలితో 
కూడినవాడున్ను) (అయిన; వురువ, శృంగార ఇతి, నంజ్హితః = వురు 
వుడు "శృుంగారవంతుడు, అని వీలువబడుతాడు. 

అవీ (చ), అత్ర నూ్యూత-అర్ధ-అనువిద్రే ఆరే భవతః = మరియు, 
ఇచ్చట నూతం యొక్క అర్హమును వివరించ్చే రెండు ఆర్యావృత్తములు 
కొలవు.. | 

._ బులు-మాల్ల - అలంకార్ 8, ప్రీయజన-గాంధర్తగ- కావ్య నేవాభి, ఉబవనగ 
మనవినోరై ఇ శ్చంగారరస నముద్భనతి =బుతువులు-మాల్యములు-అలంకా 
రములు-న్రీయజనులు-గీతాదివ్వాద్య iE విష యములు-కొవ శ్ర వణావఠనములు 
మున్న గువానివల్థ శృంగారరనం, ఉద్ద ఏ జిస్తుంది, 

నయనావదన ప్రసొదైః - స్మీతామధురవచ దృతావ్రమోదైః (ఇ), 
మధురైః (చ)- అంగవిపోరెళ తన్య్క అభినయ వ్రయోక్తవ్యః = నయన 
ములు-వదనములు (వ్రనన్నంగా ఉండటం. స్మృతం, మధురివాక్సు లు ధృతి, 
ధ్రమోదర, మధ్ధురమ్ములైన అంగవిన్వాసాలు . వీనిచేత్య దానియొక్క, అభి 
నయం, చేయదగును,"  . . క 1 | 
_.వాక్ -నై వధ్య్యశ్రయొత్మకం శృంగారం, (తినిధం, విద్వాత్ = దాగా 

తకం, వై వథ్యాత్మ కం, (కీయాత్మ కం- (అ నేభేదాలచేత), శృంగారం, మూడు 
విధాలు అవుతుంది. , త ఇల లే . 
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ఆలన్యూజా(గ్యాజుగువ్వొ-ఆఖ్యా, 'వవంభావైః (తు) వుతాః = ఆలన్యం, 

ఉగ్రత్క జుగువ్సు- ఈ వేర్తుగల భావములను విడిచి? నర్వేభావాజ న్వనం 

జ్ఞయ్మా శృంగారం, ఉద్భావయంతి = తక్కీన అన్ని భావాలు, న్వీయనామ 

ములత్కో శృరగారరనమును ఉద్భవింపజోస్తాయి. 

తాత్పర్యం వ శృంగారం “రతి” అనే స్థాయి భావం నుంచి జనిస్తుంది. 

ఉజ్జ (ల వేషంతో ఉంటుంది. లోకంలో ఏదేని శుచిగా మేథ్యంగా, ఉజ్జ (లంగా 

దర్శనీయంగా ఉం'కే దానిని “శృంగారం” తో ఉవమిస్తారు. ఉక్ణ్యల వేషయు 
తుడు, శృంగారవంతుడు అనబడుతున్నాడు. గోత-కుల- ఆచారాలను అను 

నరించి కాని వెద్దలమాటలను అనునరించి కాన్సి లోక ప్రసిద్దిని వట్టి కాని 

ప్రీ-వురుషులకు వేడ్డు ఏర్పడుతున్న ప్ల, ఆచారాన్ని లేదా వెద్దల మాటను 

అనుసరించి నాట్యాశితమ్ములెన రసాలక్కు భావాలకు అర్దాలు వేర్లు వీర్సడి 

నవి. వాద్యం, కజ్జ(లం అయిన వేషం కలది కావున “శృంగారం” అనే నేరు 

ఆచారసీద్ద మైనది. ఈ శృంగారరనం నిండు యౌవనంలో ఉన్న ఉత్తమ స్త్రీ, 
మ్ 

' వురువ (వ్రక్ఫుతులకు సంబంధించినదిగా ఉంటుంది. 
ఇట్టి శృంగారం-సంభోోగం, ఎ(వలంభం అనే భేదాలతో రెండు విధాలు. 

నంభోగ శ్రంగారం ; 

విభావాలు : వనంతాది బుతువులు, వువృవోరాలు కా మోద్దీవకమ్ములైన 
వూతలు, నగలు విదూషకుడు మున్నగు ఇష్ట జనుల నహవానం, గీతాదులు, 

(శేసములెన భవనములు, వానియందలి నివాసం, ఉద్యానవివోరములు లేదా 

వానిని గూర్చిన వ్రశంనలు కామోద్రీవకమ్ములైన చిత్రాదులు, ఉత్తమజనుల 
అనుకరణ, జల(క్రీడలు మున్నగునవి. ప. 

అనుభావాలు : కనులను కనుబొమలను చతురతతో కదలించటం, కడ 
కంటి చూవులు (వనరించటం, లలితమ్ములైన అంగవిన్వానములు (న్రదర్శిం 

చటం, మధురములెన మాటలు చెవృటం మున్నగునవి. 

_ = వ్యభిచారి. భావాలు : అలన్యం, ఉగ్రత్మ జుగువ్సు - ఈ మూడు తప్ప 
త్క్కేన ‘30 వ్యభిఛారిబోవాలు ఇందు ( సంభోగ వి(వలంభములు రెండింటే 

యందు) (ప్రయుక్త మొల్లఫతాయి. . 

. ' వివ్రలంభళ్ళుంగోరఢ : 
అనుభావాలు. * నిర్వేదం, గ్లాన్ని 'శంక్క అనూయ' శ్రమ, చింత, 
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జొత్సుక్తూం ఇద్ర, నున్తం, న గబ్బు, (వబోధం, బ్యాథి, ఉన్మాదం, అన 
స్మారం, జాడ్యం, మోవాం, మరణం మున్నగునని. 

బుముల ప్రళ్ల్ళ : శృంగారం రతి వభవమైనది కదా? అందులో కరుణా 
(శయమ్ములెన నిర్వేదాది భావాలు ఎట్లా తం 

భరతముని సమాధానం ; శృంగారమందు సంభోగం, వివ్రలంభం అనే 
రెండు భేదాలు కలనని' వూర్వమే చెప్పాను కదా? అందు విప్రలంభ 
శృంగారం అభిలాషాది దశకామావస్తలను కరిగి ఉంటుందని వై శికశా,స్త్రకారులు 
చెప్పారు; వానిని సామాన్యాభినయమందు వివరిస్తాను. శావశ్తేశం, ఇష్టజననాశం, 

_ విభవనాశం వధ, "బంధనం _అనేవానివల్ల సముత్సన్నమై అపేక్షా (=ఆశా)ర 
హిత మైనది" కరుణము, ఇంక విప్రలంభం జొత్చుక్య-చింతల వల్ల ఉత్పన్నమై 
అపేక్ష (=. ఆశతో కూడి ఉంటుంది. కరుణరస-వివ్రలంభశ్చం గారములకు 
నిర షేక్షత్వ- సాషెక్షత (ములే భేదకములు కాని నిర్వేదాదిభావాభినయమందు 
భేదం ఉండదు. కావున శృంగారమునందు నిర్వేదాది సర్వభావములును 
సంభవిస్తాయి. . అందుచే కరుణరసం వేరు, వివ్రలంభశ్చంగారం చేరు అని 
తెలియవలెను. ఈ అంశములను వివరించే శ్లోకం కలదు. 

సుఖప్రాయములై న ఇష్టములతో కూడినవాడై, |ప్రమదాయుక్తుడుగా బుతు 
మాల్యాదులను అనుభవిస్తూ ఉండే వురుషుడు “శృంగారోవదవాచ్యు డవుతాడు 
(అంటే పై విశేషాలతో ఉన్న వురుషుడు శృంగారరసమునకు 'విభావంి అని 
అర్హం,. | 

వె. నూత్రాన్ని వివరించే రెండు ఆర్యావృత్తములు కలవు : 

బుతు-మోల్య-అలంకారాలు, ఎదూష కాది పియజనులు, గీతాది హృద్య 

విషయాలు, కావ్యశవణ- పఠనాలు, ఉద్యానవవగమన-- విహారములు- ఇవి శృంగార 
రస సముద్భవమువకు హేతువులు. నయన-వదన ప్రసన్నతలు, స్మితం, .మధు 
రవాక్కులు, ధృతి, వ్రమోదం, మధురముళైన అంగవిన్యాసములు- వీనిచేత 
శృంగారరనాన్ని ఆభినయించాలి, 

abs యొక్క రంగు శ్యామవర్లం. 

శృంగారమునకు విష్ణువు ఇఅధిదై వం. 

వాగాత్మకం, చైవథ్యాత్మకం, క్రియాత్మకం అనే భేదాలచేత . , శృంగారం 
మూడు పు | | 
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ఆలస్యం, ఉగ్రత, జుగుప్ప- ఈ మూడు భావాలు కాక తక్కిన 30 

వ్యభిచారి భావాలు స్వీయనామములతో శృంగారసోదృవమునందు సహాయ వడతాయి. 

టీక : 1. వైశికశాస్త్రం- వేశం = వేశ్యావర్గం, వారితోడి సంభోగమును 
గూర్చి చెప్పేది వైశిక శాస్త్రం అవుతుంది; అంటు “కామసూత్రం అని 
అర్హం (అభినవభారతి -1 వసంపవుట 309). 

2. కరుణం, విప్రలంభం అనే అవస్ర్రలను రెండింటిని కలిపివేసి, విశ 'నాథాది 

అర్వావీనాలంకారికులు “కరుణవిప్రలంభం” అనే విప్రలంభ శృంగార భేదాన్ని వేరుగా 
చెప్పినారు. దీనిని గూర్చి తరువాత వివరిస్తాను. అంతేకాదు అయోగ విప్రలంభం, 
విరహవిప్రలంభం, మానవిషప్రలంభం, వ్రవాసవివ్రలంభం, స అనే 

భేదాలను కూడా . అరా వీనులు చెప్పినారు. 

3.. “*గోత్రకులాజచారాలను అనుసరించి కాని. 
నామములేర్పడుచున్నట్లే . *. . ౨౨౧ ఇచ్చట అధినవగువ్నుని 
వ్యాఖ్య ఇట్లున్నది: గోతం = తండ్రియొక్క తండ్రి తాతముత్తాతల యొక్క 
పేర్లను అనుసరించి పేర్గుపెట్టటం - ఇది బాలురకు వర్తిస్తుంది. కులం = 

మౌత్సవరంవరనుంచి -సేర్లు వెట్టటం-ఇది బాలికలకు వర్తిస్తుంది. 

ఆప్తోవదేశం = నామకరణ సమయంలో అచ్చటచేరిన పెద్దల సలహాను 
అనుసరించి పేరుపెట్టటం. ఆచారం = వ్యవహారం లేదా వృత్తిని పట్టి చేరు'వెట్టటం. 

"శ వీభావంలో ఆలంబన విభావం, ఉద్దీపన విభావం అనే భేదాలను 
అరా (చీనులు . చెప్పినారు. ata భరత(ప్రోక్తం కాకపోవటం చేత ఈ విభజన 

| కాల్చనికమన్నాడు అభినవగున్నుడు (అభా. 1 వ సంవుట 304). 
“శృంగం అంటే. ప్రధానం, శ్రేష్టం అని అర్థం; అది పొందినది 

లా. 'దేశ-కొాల-వయో- ద్రన్య-గుణ- వ్రకృతి-కర్మలనే భానవదార్దాలతో ఉత్త 
మంగా ఉన్న, దానిని. “శృంగం! అంటారు, అనగా (శ్రేష్టం అని అర్హం 
నర్వవ్రధానతను పౌరడిన 'వోనిని- 'శృంగారో ' అనటరంలోకరితి (భా. వ్ర. 220). 
శ. నాగాత్యకాది భేధోళచేత. "శృంగారం మూడు విధాలని భరతముని . చెప్పిన 

దానిని bese] 'వివరించినాడు: ఇ 

శృంగారంాభావగర్భం, 'రహఃసంపిన్మధురం. అరే: న్ా ప్రియులు రహ, 
స్యంగా హృదయంలో, ఉంచుకొన్న భానసం వేదనములను 'ఈ సమయంలో స్నష్ట్రం 
చేసుకొంటారు. కాబట్టి అట్టే సంవేదనం ఇచ్చట. మధురంగా ఉంటుంది; ఇది 
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నర్మ పేశలం; నర్మం అంటే శృంగా రాత్మకమైన కర్మ. దా, నిచేత ఇది మనోహరం. 

మంచి వృత్తములతో ఉంటుంది. కావ్యములందలి శృంగారసూచకములెన శ్లోకాలు, 
పద్యాలు శృంగారో చితములైన వృత్తాలతో ఉంటాయి - ఇవి వినుటకు ఇంవుగా 

ఉంటాయి. ఇట్టిది వాచిక శృంగారం లేదా వాగాత్మకం. మంచి వసాలు, 

అంగరాగం, ఆభరణాలు, పుష్పమాలలు మున్నగు వానితో అలంకృతమై, యౌవన 

సంపదతో అలరారే దేహం- ఇట్టిది ఆంగిక ye లేదా నై వథ్యాత్మకం. 

దంతక్షతాలు, నఖక్షతాలు, మణితధ్వనులు, సత్కారాలు, చుంబనాలు, 

చూషణములు (= పీల్చుట =ఆస్వాదములు,, భావ- హవ- హేలాదులు, కేసీ 

విలాసాలు, శయనాద్యువచారాలు, సంగీత|క్రియలు, మున్నగునవి- ఇట్టిది క్రీయా 

శృంగారం లేదా [క్రియాత్మకం. 

7. భరతగసప్రకరణకర్త ఇట్లా వివరించినాడు : 

విభాన-అనుభావ-సా త్తికభావ-వ్యభిచారిభావాల సామాన్యగుణయోగం వల్ల 

సదస్యులకు ఆస్వాద్యత్వ్యం కరిగించే కాల శృంగారరసం పులి. 

ఈ శృంగారరసంలో అ 

ఆలంబన విభావం : కాన్య-నాట్యాలలోని నాయికా-నాయకులు 

ఉద్దీవనవిభానం ; రూపం, యౌవనం, లావణ్యం, కులం, నీలం మున్నగు 

నాయికా-నాయకుల గుణాలు మధురములైన వలుకులు, సంగీతకలాదులు. 

చేష్టలు : తు కటాక్షం, హానం మున్నగునవి. 
తటస్థాలు . వ వుష్యూలు, గంధం, వస్త్రం, కటకములు we అలంకా 

రాలు, చంద్ర-దిపొడులు' 

అనుభావాలు : కాంతదృష్టి ప్రసన్నం-రాగరంజితం అయిన ముఖం,. 
మధురములైన ఆలాపాలు, గుణసంకీ ర్రనం మున్నగునవి. 

నాత్తిఫకభావాలు : స్తంభం, కంవం మున్నగునవి. 

వ్యభిచారి భావాలు : జొత్పుక్యం, చింత, హర్షం మున్నగు సర్వభావాలు 

(భరతాదులు ఆలస్యం, ఉగ్రత జగున్స, మరణం - వీనిని నిషేధించినా రు). 

రి. శృంగారరసగతులు : దూతికదారి చూవుతూ ఉండగా నాయకుడు 

రంగస్తలం ప్రవేశించి, అర్హవంతమగు “సూచా భినయం' చేయాలి, హృద్యములగు 
వస్త్రాలతో, గంధ-ధూవ-చూర్ల- -వుష్చమొలాదులతో అలంకృళుడై, అతి కొంతచారీ 

సతి పాద్ధాలత్యో లయానుసారంగా, haloes ఉల ముందుకునాగాలి. 

యు 
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హసాలు పాదగతిని అనుసరించాలి- పాదాలు నేలమీదవడేటవ్వుడు హస్తాలు వెకి 

లేవాలి, పాదాలు పెకి లేచినపుడు హస్తాలు (వైలాడాలి - ఇది స్వస్థకామితమందరి 
మజా 

గతి. 

పరిజనరహితుడు, (స్రస్తగాత్రుడు అయిన నాయకుడు అల్పంగా భూషణాలను, 

తత్కాలోచితములగు వస్త్రాలను ధరించి, దిపరహితంగా, నిశ్శబ్దంగా మందంగా, 

దూతికదారి చూవుతూ ఉండగా సాగాలి. శబ్దమైతే శంకతో అటునిటు చూస్తూ, 

గౌత్సుక్యంతో, వణకుతున్న శరీరంతో, తొటు పాటుతో నడక సాగాలి - 

ఇది ప్రచ్చన్నకామితమందలి గతి. 

(1) నంభోగశ్చంగారం : 

మూలం : స్పర్శనాలింగనాదినా మానుకూల్యా న్నిషేవణమ్ | 

ఘటతే యత్ర యూనో ర్యత్ స సంభోగ శృతుర్విధః | 

| సంక్షీ వః సంకీర్షః నంపన్నతరః సమృద్దిమా నితితే। 

పుార్యానురాగ “మోన (ప్రవాస కరుణానుసంభవాః (కమతః || 

-(రసు.11-219-20) 

అర్హం : యత్ర యూన్మో అనుకూల్యాత్, నృర్శన-ఆరింగనాదినాము, 

_నిషేవణం యత్, భుటతే న నంభోగః(చ) , చతుర్తిధః = ఎచ్చట, 

_ యువతీయువకుల, వరన్సర-ఆనుకూాల్యం వర్ద, న్పర్భు (= చుంభనం, అధర 

సావం)-. ఆలింగనం మున్న గువాని అనుభవం, వీదికలుగుతుందో అది, 'నంభోగ 
శ్రుంగారం అచ్చతుంది. ఈ సంభోగ శృంగారం నాలుగు విధాలు, 

తే నంక్షీవల నంకీర నంవన్సతర్కు నమద్దినాన్, ఇతి = అని (= 
ష్ J J 

ఆ నాలుగు భోదాలు J} - నరిక్షదర. సంకీర్ణం, సంపన్న తరం, నమృద్రమంతం, 

అను, క 

" టఉమతు. భూరాగనురాగ్య మాన, (వ్రవావ, కరుణ-అఆనునంభివాః, = 

ఈశ నాలుగు (క్రమంగ్క్యా నూర్వాయరాగం, యానం. (వఖానం, కరుణం, అనే 

నాలుగు ( వ్మవలంభి ) భేదాలను అనునరించి ఉంటాయి, 

తోత్సర్యం : య్సునతీ+-యువకులు భమ మధ్యగల నరశ్తృరానుకూల్యం వల్లు 

ప్పర్భ, ఆలింగన మున్నగునవి . అనుభనింఛటం.. నంభోగ లేధా సంయోగ 
శ్రంగారం, అవుతుంది. ఇది నాలుగు విధాలు, 
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ఆ నాలుగు భేదాలు : (1) న వం, (2) సంకీర్ణం, (3) సంవన్న ' 
(తరం, (4) నవృ్భద్రిమంతం. ఇవి క్రమంగా వూరా  (నురాగం, మానం, 
(వవానం, కరుణం అనే భేదాలను అనునరించి ఉండే ఉపచార భేదాలు, 

“టీక : (1) ఇంతకు వూర్వం కలయిక లేని లేదా కలసీకొని ఎడబాసిన 
యువతి-యువకులు ( = నాయికా నాయకులు) న కలిసికొన్నవుడు కోరిన 
ఆరింగనాదులు . సిద్దింపగా కలిగిన _ హర్జాదులచేత సంసృజ్యమానమై, చంద్రో 
దయాదులచేత వృద్రిపొందింవబడి, స్మితాదుల చేత వ్యక్తమై, పరివుష్టిపొంది 
“సంభోగశ్చంగారం” అనబడుతుంది. | 

(11) భరతముని సంభోగశ్చంగారమనగా భానుదతాదులు సంయోగ శృంగా 

రమన్నారు, “యువతీయువకుల వరస్పర వరివూర్ణ ప్రమోదం లేదా సచ్యుక్సం 
వూర్లరతిభావం సంయోగ శృంగారం. యువతీయువకులలో ఒకరికే ప్రమోదం 
కలగటం, లేదా రతిలో ఆధిక్యం లేదా న్యూనత్వం ఉండటం లేదా వ్యతిరేకత 
ఉండటం వల్ల వరివూర్తి ఉండదు కాన అది ఆభానమే అవుతుంది” అని 
రసతరంగిణిలో భానుదత్తుడు. 

భరతముని సంభోగశ్చంగారమునకు విభావాలుు అనుభావాలు వ్యభిచా 
రిభావాలు వివరించినాడేకానిి అందుభేదములున్నవని చెప్పలేదు. కొని, 
పింగభూపాల-శారదాతనయ -విశ్వనాథాదులు నాలుగు భేదాలు వివరించినారు. 

(111) వూర్వానురాగం తరువాత కలిగే సంయోగ శృంగారంలో కామో 
వచారం సంక్రిప్రంగా ఉంటుంది, మానవిప్రలంభం తరువాత సంకీర్షంగానూ, 
(ప్రవాసవిప్రలంభం , తరువాత నసంవన్నంగానూ, కరుణ విప్రలంభం "తరువాత 

సమృద్దిమంతంగాన్లూ. ఉంటుంది. 

(అ) నంీప్తం : 
'యువానో యత్ర నంక్షిప్తాన్ సాధ  (స్రీితాదిభిః 1. 

ఉవేచారాన్న నిషేనంతే స _సర్షిక్షివ్త . ఇతీర్సితః 1, 221 

అర్థం: యత్ర, యువానః, పాల్వేవ స్రఅదభు, సంక్షిస్తాన్, ఉవచా 
రావ్, నిషేవంతే, 'నల్స నంక్షిప్త,, ఇతి, ఈరితః =. ఎక్కడ, యువతీయువకులు, 
సాధ్వపం, సిగ్గు మున్నగు వానివల్ల సంక్షివ్ల్షములగు (= తక్కువ) ఉపచారాఖను 
పొందుతారో అది సంక్షిన్తం' అని చెవ్పబడింది. 
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తాత్సర్యం : యునతీ యువకులు, భయం, సిగ్గు మున్నగు వానిచేత తక్కువ 

(= తృప్రికరంకాని) ఉపచారములను పొందితే, అది “సంక్షిప్తం. అనబడుతుంది. 

(=) నంక్తీర్ణం : 

సంకీర్తస్తు భవే ద్యత్ర వ్యరీకస్మరణాదిభిః . 
సంకీర్యమాణః సంభోగః కించిత్ వు పష్పేషు పేశలః? || 222 

అర్హం : యత్ర వ్యరీకస్మరణ అదిభిః, సంభోగం సంకీర్యమాణః(తు), 
భవేత్, (సః), నంకీర్లః (తు) కించిత్, వుమ్చేషుపేశలః, = ఎచ్చట్క వ్యలీక 
(= అపరాధ) స్మరణాదుల చేత, సంభోగం, సంకీర్యమాణం అవుతుందో (అది) 
సంకీర్ణం, (అది) మన్మథచేస్టలందు సుకుమారంగా ఉంటుంది. 

తాత్పర్యం ; వూర్వాపరాధ స్మరణం చేత మనస్సు వ్యాకులమవుతుంది. 
అయినా మన్మథచేస్టలు సుకుమారంగా ఉంటే," అది సంకీర్ణం అవుతుంది. 

(ఇ) నంనన్నం : 

భయవ్యలీకస్మరణాద్యభానాత్సారిప్త వె భవః | 
ప్రోషతాగతయో ర్యూనో ర్బోగః సంపన్న ఈరితః | 223 

అర్దం : భయ-న్యరీక స్మరణ -ఆది-అభావాత్ , (పొప్త'వె భవః, (పోషత- ఆగ 

తయోః, యూనోజ భోగం సంపన్నః, ఈరితః = భయం, న్యలీకం మున్నగునవి 
. లేనిదై ప్రాప్తించిన వైభవంతో, ప్రవాసానంతరం మరల కలిసికొన్న యువతీ 
యువకుల సంభోగం, “సంపన్నం” అనబడుతుంది. ' 

తాత్పర్యం : .సంక్షిప్రమందలి సాధ్యసాదులు కానీ, సేంక్రీర్ణమందలి న్యలీక మ ( ర | 
_ న్మరణాదులు కానిలేనిదై, వైభవోపేతమైనదై, |ప్రవాసానంతరం మరల కలిసికొన్న 
యువతీయువకుల సంభోగం 'సంవన్నం” అవుతుంది. = 

(ఈ) నమృద్దిమంతం : 
వునరుజ్జేవతాం భోగనమృద్దిః కియతీ భవేత్ | 

. శివాభ్యామేన విజ్ఞ్లేయ ఇత్యయం హి సమృద్దిమాన్ 1 224 

“-అర్హరీ : వునః-ఉళ్లీవతాం, భోగసమృద్దిః, కియతీభవేత్, 'శినాభ్యాం-ఏవ, 
విజ్ణేయశ కృతి ఆయం(హి); సమృద్దినాన్ = తిరిగి బ్రతికి (కలిసికొన్న వారి) 
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భోగసమృద్ది, ఇంతమాత్రం అని ఆ ఆదిదంపతులకే తెలుసును, ' ఇటువంటిది, 

సమృద్దిమంతం,. 

తాత్పర్యం : చనిపోయి తిరిగి బ్రతికినవారియొక్క భోగసమృద్ది “ఇంత 

మాత్రం) అని ఆదిదంపతులైన పార్వతీవరమేశ్వరులకే తెలియాలి. ఇట్టిది 
సమృద్రిమంతం. (ఆ భోగ సమృద్ది ఇంతటిది అని వారికే తెలుసును అంశే 
అది గణింవశక్యం కాదన్నమాట!). 

టీక: (1) సంక్షివ్తం : ప్రథమ సమాగమంలో పరస్పరోవచారాలు సాధ్య 
సౌదులతో కూడి ఉంటాయి కాబట్టి సంభోగ ప్రక్రియా విశేషాలన్నీ మితంగానే 

ఉంటాయి. 

సంకీర్ణం : ప్రియునితోడి సమాగమం ఇష్టమైనా, వూర్వావరాధ స్మరణం 
చేత కోపం కూడా ఉంటుంది. కావున విచ్చటు సంభోగం సంకీర్ణ ఠః 

సంపన్నం : ప్రవాసానంతరం తిరిగి కలిసికొన్నవ్పటి సమ్యకృంభోగం సంఫన్నం 
అవుతుంది (= ఉపచారాలు అధికంగా ఉంటాయి). 

సమృద్దిమంతం : మృతులై, జీవించిన వారి సంభోగం అవధులు లేకుండా 
ఉంటుంది కావున నసమృద్దమంతం అవుతుంది. 

(11) శృంగారోచిత 'దేశాదులు : 

_శృంగారరస (పవంచన సందర్భంలో శారదాతనయుడు క్రింది విశేషాలను 

వివరించినాడు '(భా. వ్ర. 1V58- 89). 

శృంగారోచితములయిన దేశాలు : 

సముద్రతీరం, ఉద్యానం, నదిభాగం, శ లవరిసరం, వురప్రదేశం, రాష్ట్ర 

భవనం, అంబురోగి, కాంతారం, ఆశ్రమం, హర్మ్యం మొ 

శృంగారోచితకాలాలు : | 

వసంతౌది బుతువులు, పగటి సమయం, రాత్రిసముయం, చంద్రోదయం, 
చంద్రాస్తమయం, సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం. 

శృంగారోచిత వేషం : 

' నాయికా-నాయకుల జాతి-కులాశ్రయ మైన . అలంకారయోగం “వేషం” అవు 

తుంది. | 
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శృంగారోచిత బాహ్యచేష్ట్రలు : 

ఉద్యానయాత్ర, మదిరావానం, జలకేళి, వసంతోత్సవం, విప్రలంభం, వివాహాం, 

దివావిహారప్రదేశాలు : 

నదీవరిసరాలు, వులినప్రదేశాలు, సాగరతీరం, కాంతారం, ఆరామం, చ్రైలం, 

చిత్రములైన లతాగృహాలు, కిసలయాంచితములైన శయ్యలు. 

ఉద్యానయాపత్ర, సలిలక్రీడ, వుష్పాపచయం, ద్యూతం మున్నగునవి - ఇవి 

దివాచేష్టలు. 

నిశావిహార (ప్రదేశాలు : 

హార. ప్రాసాదభూములు, మంటపం, గర్భగృహం, వాసగృబాం (= వడక 

టిల్ల), సంగీతశాల, వేశ్యాంతపురం. 

మదిరాదులు-ఇవి నిశాచేష్టలు. 

(i) శృంగారోచితదేశ విశేష హేతువులగు కాల-గుణ-|ద్రవ్య- క్రియల స్త (రూవం. 

కాలగుణాలు : చంద్రిక, కోకిలాలాపొలు, హంసధ్వని సారసధ్వని, భ్రమించే. 

తుమ్మెదల గీతాలు, సర్వసుఖావహములయిన గంధాలు, మయూరాలకేకారవాలు. 

(1దవ్యములు . ; వరిమలయుక్తములయిన చందనాలు, మృదులము లయిన 

శిలాతలాలు, చంపక- అశోక-వున్నాగ-చూతవృక్షాలు, కురవకాదులు, (వవాళాలతో 

వుష్పాలతో కూడుకొన్న ..మల్టికాదిలతలు, రమ్యములైన భవనాలు మృదు 

వుగానుండే శయనాల్సు హేమమయ-రత్నమయభూషణాలు, సురభిళవుష్పాలు, 

మృదుదుకూలములు, మధురనలిలాలు మున్నగునవి. 

క్రియలు (=చేష్ట్రలు) : ఉధ్యానయ్మాత్ర దేవేండ్రవూజ, మదిరాపానం, 

కేళీవిశేషాలు, 'తతోత్సవ-ఉపహారాలు, అలంకారవ్యాపాఠాలు మున్నగునవి, 

(1౪) బుతువులు : రోగదీవన విశేషాలు : | 

' వస్తంతుర్తువులో : గంధాదుల్సు , సురభివాతములు, కుస్తుమాంచితము. లయిన 
తరువులు; తుమ్మెదలు, కోకిలలు, మంచి భవనాలు, మృదులశయ్యలు, సురాసవం 

- మున్నగునవి. న్యా. షష. న. 

గ్రీష్మర్తువులో : ఉద్యానవిహారం, జలక్రీడ, కిసలయాలతో నిండిన తరు 

వుల ఛాయావ్రదేశాలు, 'ఏలాలవంగ-కర్పూరాళు, హిమజలాల్తు చందనాదులు, 
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చిత్రములయిన లతాగ్భహాలు, ప్రావినములయిన సురాసవాలు, ధారాగ్భహం, హిమ 

గృహం, తామరతూడులు కూర్చిన కుట్టిమం, మణికుట్టిమం, వికసించిన కేసరాలు 

కల కల్లార-పాటల-ఇందివరాదులు, ముక్తాసూత్రాలుకలభూష లు, గిరిక రూషి 

తములయిన వస్త్రాలు, మున్నగునవి. 

ప్రావృట్ (= వర్గా) బుతువులో : కదంబ- కేతకి-లో ధ్ర-కదలి-కుటజాది 

వృక్షాలు, నెమళ్ళు, శాద్వలాలు, ఇంద్రగోపాలు, గిరినిర్ల రాలు, వూర్మములయిన 

నా వ్రవహించేనదులు, వారిదముల్సు వారిధారలు, మెరువులు, మేఘగర్రి 

మదించిన మతంగజాల క్రీడలు, గోవృషభాల అంకెలు చంగుచంగున 
hey హరిణాలు, శ్యామలములయిన వనాలు, బూరుగుదూది వరువుప్రక్క, 
కాలాగరునముత్సన్నములయిన ధూపాలు, కప్పికొనుటకు తగిన. నుంజిషారాగ 

రూషితమైన దుప్పటి, వద్మరాగమయమైన భూష్క, ఒకచో విరలాభరణం, 

మున్నగునవి. మ 

శరదృతువులో! : చంద్రిక, మృదులములయిన వాయువులు, హంసలతోడి 
పద్మ్నాకరాలు, (వేనన్నమగు జలం, వులినం, నలినిదలశయ్య, చేల, సరిత్తటం, 

ఆరామాలు, బురదలేని భూములు కస్తూరీ వరిమల ప్రసారం, హంససారసాల 

ధ్వనులు, బాగా వండి తెల్లని మంచి ముత్తెములను చిమ్మే చెటుకులు వండిన 
వైరుపంటలు, బురదలేని దారులు, లలితం నాతికీతలం-నాత్యుష్టం అయిన 

శయ్య, క్రీడాస్టరి, మరకత- వె దూర్యస్థగిత భూషలు, విమలములయిన వస్త్రాలు, 
గంధలుు కస్తూరి ప్రభృతులు. 

హేమంత-శిశిర బుతువులలో గంధవుష్పాలు, వస్త్రాలు భూషణాలు, శయ 
నాలు, ఇవి నియతంగా' లేదా సంకీర్ణాలుగా అనుభూయమానములు అవుతాయి. 

(౪) కామం : శృంగారం. 

తపస్సుచేత ధర్మాన్ని, ధర్మంచేత సుఖాన్ని సాధించాలి. ఈ లోకం 
ఎల్లపుడూ సుఖాన్నే. కోరుకొంటుంది. అట్టి సుఖానికి మూలం (ప్రమదలే. 
అందుచేతనే ' వారితో సంయోగం కాంత్షింవబడుతుంది అని భరతముని. 

(పొయికంగా సర్వభావాలు కామం నుంచే నిష్పన్నములవుతాయి. ఆ 

కామం ఇచ్చాగుణ . సంపన్న మై (=కార్యవ్యాపారాదులకు ఉన్ముఖ మైన కోరికతో 

కూడినదై) బహువిధాలుగా ఉంటుంది- ధర్మకామం, అర్హకానుం, కొముకామం, 
మోక్షకామం. 
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స్త్రీ వురుషుల సంయోగం ‘కామకామంి లేదా నిరువవదంగా “కామం” 
అవుతుంది. ఈ కామం లోకమందలి సర్వసుఖ దుఃఖాలను కప్పివుచ్చి తానే 
అధికంగా గోచరిస్తుంది. ఇది వ్యసనమందు కూడా సుఖకరంగానే ఉంటుంది: 

రతి సంభోగ కారకమై, ఉత్తమ ప్రకృతిగతమైనప్పుడు “శృంగారం” అనబడుతుంది. 
ఇది శుభం, ఉపచారకృతం అయి ఉంటుంది (ఉవచారం అంటే . అన్యోన్య 
హృదయ [గ్రహణో చితమైన వ్యాపారం, ఉపచారకృతం స్. ఆ వ్యాపారంతో 

వూర్తమై ఉండేది) (నా.శా.). 

రమ్యములై న దేశ-కాల-కలా- వేషాదులు me అన్యోన్యానురక్తు లయిన 

యునతీ- యువకులు సన్నిహితులవుతారు. స్తీ పురుషులకు వరస్పరం 

warts sa ఒక అనుభూతి మానసికంగా ఉంటుంది. ఆ 
అనుభూతియే “రతి అనబడుతుంది. ఆ సుఖసంవేదనం వారికి మాత్రమే 
గోచరిస్తుంది. రాగసహితులయిన యువతీ-యువకులందే ఈ రతి (ప్రధానంగా 
ఉంటుంది, అది వేయసీ-పియులందు. “న సంభోగి రూవంగా ఉంటుంది. 

“భోగం” అనేది సుఖసాధనం, ఇది శృంగారవిశేషంగా సువ్రసిద్దం. భోగం, 
ఉవభోగం, సంభోగం - ఇవి వర్యాయవదాలు, 

ఈ సంభోగం మూడు విధాలని శారదాతనయుడు : 

(ప్రథమంగా శ్రీరాగం కలది అయితే, వురుషుడు అనురాగం కలవాడు 

కాదగును. ఇది స్వభావసుభగమైన, ఉత్తమసంభోగం. 

(వేయసీ-ప్రియులకు అన్యోన్యరక్తిమ ఏకకాలీనమయితే సంభోగలీలావర్యవ 
'సానమయితే, అది . మధ్యమసంభోగం. 

స్రీ వురుషులలో ఏకత్రానురాగం (=ఒకరికే అనురాగం) ఉన్నప్పడు, అది 
ఖథమసంభోగం (ప్తి రాగం ఉన్నది, పురుషునకు లేదు, లేదా వురుషునకు 
రాగం ఉన్నది, ప్రీకి లదు - ఈ ఏకతె త్తె రివానురాగాన్ని రసాభాసం అని 
కూడా అంటారు). 

ఉపచారం = 

“క లోకం మా అధికంగా. సుఖాన్నే కోరుకొంటుంది, ఈ సుఖానికి 
మూలం స్త్రీలు. ఈ స్త్రీలు అనేక శగీలాలు లేదా స (భావాలు కరిగి ఉంటారు” 

అంటూ భరతముని 23 శీలభేధాలను వివరించినాడు “సామాన్యాభినయంి అనే 
22వ అధ్యాయంలో , . = ఆయా స్వభావాలను గుర్తించి తదనుగుణంగా 
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ఆయా స్ర్రీలవేట్ట కొ మాపచారం నిర్వర్తించాలి... శీలానుసారంగా ప్రీలవట్ల 

కావింవబడిన ఉపచారం, అదిస్వల్పమైనవ్పటికీ, వారికి హర్షదాయకమవుతుంది. 
వారి వారి శీలాలను గుర్తించక కావించే ఉపచారం, అది ఎంత గొవ్పదై నప్పటికీ 
వారికి తృషప్తికరంకానేరదు. కోరినదానిని పొందటం వల్లనే రతి జనిస్తుంది. 

(V1) కామోత్పత్తి : 

_ ఉత్తమ-మధ్యమ-అధమ-ప్రకృతులైన (స్త్రీలలో కాని పురుషులలో కాని 
కామోత్సత్తి నానాభాన సముద్భవం అవుతుంది. వినటం లేదా చూడటం, 

చిత్రాదుల దర్శనం, అంగలీలలు, మధురాలాపాలు - వీనివల్ల “కొమం” జనిస్తుంది. 

కామోత్సత్తి అయిన కన్యా-కులజా- వేశ్యల ఇంగితాలు [క్రింది విధంగా ఉంటాయి 

(నా.శా. XXI1-158-68) 

కన్య : రూపం, గుణం, కలాది ' విజ్ఞానం, యౌవనం కల వురుషుని చూచి, 

యువతి మదనాతుర _ అవుతుంది. అట్లా కామపరవశులళైన యువతీ యువకుల 
శరీర వికారాలు ఇట్లా ఉంటాయి : చలిస్తున్న షక్ష్మాలు, “మూయబడిన నేత్రాలు, 

జారిన వై రెవ్సలు కలిగి లలితంగా ఉండే దృష్టి 'కామ్యదృష్టి” (= కొమం 

వ్యక్తం వేసేది). అవుతుంది. (వరితములె న Suns లాలిత్యనంమితం 
వ్యంజితం అయిన చూవుగలది “లలితదృష్టి, ఇది ప్ర్రీల అర్హావలోకనములందు 
ప్రయుక్తమవుతుంది - ఇది సంఛారిభావ దృష్టులలోని లలితదృష్టీ). కామోతృత్తి 
సమయంలో చెక్కిళ్ళు కొంచెం ఎర్రబడతాయి, చిరుచెమటలు" కలుగుతాయి, 
రోమాంచం ఉంటు:ది-- పోతుంది, ముఖరాగం ప్రసన్నంగా ఉంటుంది, 

కులాంగన .: నవ్వుతున్నట్టున్న కనులతో దీర్హంగా. నిరీక్షించటం, నిగూ. 
ఢంగా నవ్వటం, అధోముఖియై మాటాడటం, నవ్వుతూ సమాధానం చెప్పటం, 

స్వేదాన్ని ఆకారాన్ని కన్సట్టనీయకుండటం, అధరంచలించటం, కంగారువడటం, 
షన 

మున్నగు వానిని వట్ట కులాంగన మదనాతుర అని (గ్రహించాలి, 

వేశ్య : కామ్యములగు అంగవికారాల్సు క్రీగంటి చూవులు, ఆభరణాలను 
తడుముకొనుచుండటం, చెవిగోకికొనటం, కాలిబొటన(వేఠితో నేలలాయటం,, సన 
ములు నాభీవ్రదేశం కనడేటట్టు చేయటం, గోళ్ళు తీయటం, 'జుత్తు నర్దుకొనటం 
మున్నగు వానిని వట్టి వేశ్య మదనాతుర- అని గుర్తించాలి... 

కులాంగనా-వరాంగనా- వేశ్యాంగనారాగచే లను , శారదాతనయుడు [క్రింది 
విధంగా వివరించినాడు (భా.|ప్ర. V-115-128) : 
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కులొంగన : ప్రియుడు దూరంగా ఉండగానే రోమాంచం కలుగుతుంది. 
నేత్రాలు స్నీగ్రం, మసృ్ఫణం అవుతాయి. అధరం స్టుటంగా స్పందిస్తుంది. 
వచనం స్మితోత్త రంగా ఉంటుంది. కపోలాలు స్వేదయుతములవుతాయి. ఊరు 
వులు, సంపీడనం (= తొడవై తొడవేసి ఒత్తటం) పొందుతాయి. బాహువులు 
స్వస్తికం (= కుచములను "ఒత్తటం) అవుతాయి. మరల మరల _ సిని 
ఆలింగనం చేసుకొంటుంది. కోకముడి విడదీసి, జార్చి, ముడివేస్తుంది. కంసం 
పొందుతుంది. అతని పథంలో నిలబడుతుంది. మాటలో మాట కలుపుతుంది. 
అతడు మాటలొడనవుడు తాను మాటలాడదు. అతడు తన్ను చూచునవుడు 

'తాను ఊరకనే ఉంటుంది, అటు చూడమిని నటిస్తుంది - ఇటువంటి చేష్టలు 
కల కులీన రాగయుక్త. 

వేశ్య : కర్షకండూయనం చేస్తుంది. నాభి ప్రదేశం కొంత _ ప్రకాశితం 

చేస్తుంది. ఊరువులను కొంతగా చావుతుంది. కుచాలను తన యంతట 

తానె నులుముకొంటుంది. -మరల మరల చీర ముఢిని సడలించి జార్చుతుంది. 
అన్యాపదేశంగా పలుకుతుంది. ఇతరులతో సస్మితంగా వలుకుతుంది. సగ్గువడుతూ 

చూస్తుంది.- . అంగుషాగంతో నేలమీద లిఖిస్తుంది. గోళ్లు గిల్లుకోంటుంది. 
ఆటలాడుతుంది. . వ్యర్థంగా సఖులను బెదరిస్తుంది. ఒక అడుగు వేసి, అడుగులో 
నిలబడుతుంది. వ్యాజంతో ఆగిచూస్తుంది. దేవతావ్యాజమున అంజలిపడుతుంది. 

ఇట్టి చేష్టలు కల వేశ్య రాగయుక్త. 

అన్య (= వరాంగన) : నాయకుడు కన్పట్టుగానే దృమ్హలలో వికాసం 

తెచ్చుకొంటుంది, హర్షం. సంభ్రమం కలుగుతుంది. ఇతరులతో సంభాషించే 
టప్పుడు మధురంగా మాటాదుతుంది, ముఖం (ప్రసన్నంగా ఉంటుంది. అతడు 

కన్నించకపోచే కలవరవడుతుంది, మూర్భపొందుతుంది. అతని సత్కారములందు 
కౌతుకం. చూవుతుంది. తన భర్త సన్నిధిలో, తనభర్తతోడి సురత సమయంలో 
ఆతవినే స్మరించుకొంటుంది.. ఆతనికి భోగ్య - వన్తువులను పంవుతుంది, కొని 
ఎల్లపుడు ఆతని వాక్యమును ప్రీతి: వూర్వకంగా పరిగ్రహిన్తుంది. *అమ్మగదే! 
తల్లిగదే!” అని _ పిల్హలమ లాలనం చేసేటప్పుడు “నాథ! మన్నాథ! నా 
ఫ్రయుడ! ఘా ఆయనక!” అంటూ . ,ఉవలాలనం చేస్తుంది. 

-అయ్లితే మారుతి మతంలో "పైని చెప్పిన మూడు విధాలగు భావాలు, 
రాగచిహ్నాలు నర్వ ప్రీ సాధారణ రూవమ్లులే వారీ వారి స్వభావవి శేషం వల్ల ఇవి 
అన్నీ అవిశేషంగా అందరికీ ఉండవచ్చు? కొనన ఆయా వనితల భావవిశేషాలను 
పరీక్షించి అనురక క్షలెన్' హరిని  అన్గుధర్ధానమ్లైనర్భటం యుక్తం. 

| క్ 

వం. 
5 

జన శీ : 
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(v1) కామోపభోగం : ‘ 

బాహ్య అభ్యంతరభేదాలచేత రెండు విధాలయిన ' కామోపభోగాన్ని. 

భరతముని ఇట్లా వివరించినాడు (నా.శా ౫౫-141-56) : 

నాట్యధర్మమందు (నాట్యనంబంధి ఇతివృత్తంలో) (స్త్రీ-వురుష సంశ్రయ 

మైన కామోపభోగం. బాహ్య-అభ్యంతర భేదాల చేత రెండు విధాలు. వీనిలో 

అభ్యంతరం" నాటకమందు (నాటిక యందు కూడా అని అభినవగున్నడు), 

రాజులచేత అనుసరింవబడుతుంది. ఇంక, బాహ్యం. ప్రకరణమందు వేశ్యాగతంగా 

ఉంటుంది. | 

ఉవచారవిధి కామతంత్ర (కొనపా త - కాశీముద్రణపాఠం) సముత్తిత 
మైనది. 'నానాశీలములు గల స్త్రీ ప్రకృతి బాహ్యా-అభ్యంతర-బావ్యోభ్యంతర 

. భేదాలచేత మూడు విధాలుగా ఉంటుంది. కులీన “ఆభ్యంతరి అనబడుతుంది. 

వేశ్యాంగన బాహ్య. ఇంక కృతశౌచ అయిన (= శుద్రశీలంకల అంక ఒకనికే 

కట్టుబడి ఉన్న వేశ్య బాహ్యాభ్యంతర (ఉదా: మృచ్చకటేక మందలి వసంత సేన). 

అంతఃవురోవచారమందు నాయిక కులజ కాన్సి కన్యకాని (గణికాకుమారి కూడా 

కావచ్చు) కావాలి. రాజకృతమైన కామోవచారనుందు బాహ్య స్త్రీభోగం వాంఛ 
నీయం కాదు. అయినా రాజునకు దివ్యవేశ్యాంగనతో సంగమం కలుగవచ్చు 
(ఉదా: ఊర్వకీ- పురూరవుల కథ). ఒకనియందే అనురాగం కలదై వానినే 
కట్టుబడియున్న వేశ్యావిషయం బాహ్యోవచారం. ఆ ఒకడు వ్రకరణాదులందువలే 

విప్ర-వణిక్-అమాత్యాదులలో ఒకడు కావచ్చు; లేదా విక్రమోర్వశీయమునందువలె 
అత్య నరక కారనం రాజు కావచ్చు; లేదా నాటకమందలి వతొకా నాయకుడు 

కొం? 

ఇట్లా ఆభ్యంతర' నొరుకాగతమైన కామోవభోగం రాజులకు, భావ్యాజన 

కామోవభోగం బాహ్యజనులకు విధించబడింది. కులజ నిషయంలో అనుసరించే 

కామోవచారమునే' కన్యకావిషయంలో. . కూడా. అనుసరించాలి. కామోనభోగ 

మందు . చేశ్యకూడా కులజనలెనే శ్రవర్తిస్లు స్తుంది. 

vis) ఆభ్యంతరకా మోవచారం వ 

. నొట్యశ్నాస్త్రంలో ఆభ్యంతర కామోవఛారం ఇట్లా వు పేన్ స శా 
xxn-202-210; 324-332): . క 
- ఇంక రాజునక్షు సంభంధించినది, : 'శామతంత్రామసారి. + అయిన. అభ్యంతర 

కా మోవచ్చారాన్ని వివరిస్తాను. స స కీలములచే జనించిన. సుఖ-దుఖ . ' 
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కృతములగు భావాలలో రాజు ఏ భావాలను అవలంబిస్తాడో వానినే తక్కిన 

లోకమంతా అవలంబిస్తుంది. రాజులకు ఆజ్ఞామాత్రం "చేతనే స్తీ ప్రాప్తికి 
న్ 9 శ్రీ ఉపాయాలు సద్దిన్తాయి. కాన వారికి (పలు దుర్లభలు కారు; అయినా దాక్షిణ్య 

సముద్భవ మైన కామమే రతికరం కాగలదు. 

(వచ్చన్నకామం : వట్టవురాణియందరి బహుమానం చేత ఇతర భార్యల వలని 

భయం చేత వారి పరిజనము నెడగల కామాన్ని రాజు వ్రచ్చన్నంగా చూపాలి. 
అనేక విధాలుగా కామతంత్రమును నెరపదగిన అవకాశాలు నరేంద్రులకు ఉన్నను, 
ప్రచ్చన్న కామితం మాత్రమే వారికి రతికరం కాగలదు. నాయిక దుర్లభకావటం, 
ఆమెను పొందకుండ క నివారింపబడినకొలది వట్టుదల 

ఎక్కువ కావటం ఏ స్తీ విషయంలో సంభవిస్తుందో ఆ (స్త్రీ, వీషయకమగు 
కామమే అతీశయమగు ప్రీతిని కలిగిస్తుంది. 

స్పష్టకామం : రాజునకు అంతఃవురజనంతో దివాసంభోగం (వరస్ప రావ 

లోకన- ప్రణయ కలహ- సంగీతకాదులు) తప్పుకాదు; కాని “వాసోవచారంి అనేది 
రాత్రులందే జరగాలి. 

వాసకోచితకాలాలు ; వరిపాటి (బహభార్య లున్నపుడు వారి వారి వంతుల 
చొప్పున వెళ్ళటం), బుతుకాలం (సంతానం కొరకు), నవత్వం, కైక 

_ కాలం దుఃఖసమయం, ప్రమోదసమయం అనే ఈ ఆరున్నూ “వానకములు” 
(వాసోచితములైన నమయాల్సు' అని తెలియవలెను. ఉచితమైన వాసకమందు, 
బుతుకాలమందు ధర్మవృత్తియగు రాజు తనకిష్ట్రమగు. కాంతనె నెనమ్క దే వే 

అగు కాంతనైనను తవుక' కామోవచారాలచేత ఉవచఛరించాలి. 

ఇంక దివ్యాంగలనతో రాజులకు నమాగమం కలుగునప్పుడు అనుసరింవదగిన 
కామోసచారత ఇప్పుడు వివరిస్తాను. దివ్యులగు (స్త్రీ-వురుషుల శృంగారమందు 
వేషం నిత్యోజ్ఞ్వలంగాను, మనన్ను. న పముదితంగాను, కాలం నిత్యసుఖంగాను 

లలితాశ్రయంగాను ఉంటుంది. ఈర్ష కాని. క్రోధం కాని అఘాయకాని, 
అనునయం కాని ఉండదు. కొతీ హాల మనుష్యులతో (రాజులతో) కలి 
యునప్పుడు మాత్రం నునుష్యు లఅనుభీవించే భావాలు, ప్రయోగించే అంగచేష్టితాలు 
మున్నగు వానివెల్ల వారికిని ఆపొదేరచాలి. శావం 'చేకాని, సంతానకాంక్ష చేకొని 
దివ్యాంగనలకు శృంగారరననమాశ్రయమగు మానుష సమాగమం కల్పించాలి, 

వుష్నవాసనలచేత, అభరణధ నులచేత అగువడకయే నాయకుని మనస్సును 

wes ఒక క్షణం _సందర్శనమొసంగి మరల అంతర్హి తం' కావాలి. వస్త్ర 
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అభరణ-మాల్యాదులను, : (ప్రేమలేఖలను ఫంవటం మొదలగు ఉవచారాలచేత 

నాయకుని కామం వృద్దిపొందించాలి. ఆ విధంగా (పీయురాలిచే రెచ్చగొచ్చబడిన 
కామం ప్రీతిజనకమైనట్టు స్వభావోపగతమైన కామం ప్రీతిజనకం కానేరదు. 

ఇది రాజు, లాచరింవదగిన ఆభ్యంతరకా మోవచారం. 

(12) బాహ్యకామోవచారం : 

అనురక్త : 

“బాహోవచారం' అనే 23 వ అధ్యాయంలో భరతముని అనురక్త- 

విరక్తల స్వభావాలను, తత్సంబంధి అంశాలను వివరించినాడు (నా.శా. 
)య1/23) : : 

నాయకుని గుణాలను సఖులకు వర్షించిచెప్పటం, వానికి సీ (యధనం వంవటం, 

వాని మి(త్రులను వూజించటం, వాని శత్రుజనాన్ని తాను కూడా సదాద్వేషిం 

చటం, సఖులు వానియొద్లకు రాకపోకలొనర్చితే చాలా సంతోషించటం (వాని 
సమాగమం కోరటం, ఆతడు కన్సట్టితే అధికంగా సంతోషించటుం-కాగీము[దణ 

పాఠం), వాని కథలను విని తుష్ట్రినొందటం, వాని కొరకు స్నేహంగా 
నిరిక్షించటం, ఆతడు చుంభించినచఛో తాను (వేతిచుంబనం చేయటం, ఆతడు 

మేల్కొనటానికి ముందే తాను మేల్కొనటం, వానితో పాటు శ్లేశాలను 
సహించటం, వానితోపాటు ఉత్సవములందు మాదాన్ని, వ్యసనమందు దుఃఖాన్ని 

పొందటం (సుఖా-దుఃఖములందు నమత్వం కలిగి ఉండటం, క్రోధం పొంద 

కుండటం - కాశీముద్రణపాఠం) - ఇట్టి గుణాలు కలిగిన (స్త్రీ అనురక్త 
అవుతుంది. we . 

సమాగమం కలిగిన పమ్మట ఆకారాన్ని పట్ట, కామచిహ్నాలను వట్ట, 

ఆమె తనయందు అనురక్తయో' కాదో గుర్తించాలి. స్వభావాతిశయం చేతనే 
మదనాశ్రితయై (= ను నఖక్షతాదులను అతిశయంగా. సహించటం), 
నిభృతలీలలను. ' కావించే స్తీ “మదనాతురి అవుతుంది. 

రక్తవనిత నిత్యం ప్రియునితో ఏకాంతాన్నే కాంక్షిస్తుందనీ, ఆతని ఆశ్లేషంలో 
ఒదిగిపోతుందనీ, స్నానాది కర్మలకై తానే. _పేరేపించి స్వేచ్చగా |వ్రవర్తిస్తు స్తుందనీ 
శారదాతనయుడు అధికంగా చెప్పినాడు (భా,వ్ర. ౪-129-37). 

(౫) రాగచేస్టలు : 

- రాగచేస్ట్రలు న్యంజకము లేకాక వ్యంగ్యములు కూజా అవుతూ ఉంటాయని 

చెప్పి శారదొతనయుడు వదునెనిమిది రాగచేష్టలను వివరించినాడు :. 

\ 
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శ? 

10. 

11.. 
12. 

13. 

14. 

15,. 

క కర కండూయనం 
చేష్ట 

(చెవి గోకి 

కొనటం లేదా చెవిలో (వేలు 

దూర్చి తిప్పటం) 

కేశసంయమనం (జుట్టుముడి వేసి 

కొనటం). 

ఆ నాభి|వదర్శనం (నాభిని ఇష్ట్రలె 

చూడగలరు, దానిని ఇతరులు 

చూడరాదు. అటువంటి దానిని 

నాయకునకు చూపటం). 
స్త నమర్హనం 

, అధర స్పర్శనం - 

. హాసగర్భకటాక్షం (నవ్వుతో 
కూడిన కడకంటి చూపవు) - 
నూవురథ సననం కా 

విబ్బంభితం (సర్వదేహ న్ 

భణం) - 

అన్యావదేశం (ప్రియునకు అర్హమ ' 
య్యేటట్టు వేరే విషయం .ప్రస్తా 

వించటం) 

అన్ఫులతో సపష్మత జల్పం (ఇత 

రులతో నవ్వుతూ మాటాడటం) 
లజ్ఞానలోకనం (సిగ్గుతో చూడటం) 
అనుత్తర ప్రదానం (సమాధ్ధానం 

సఖ  ఛెవ్పకపోవటం). 

సథి' నిర్భర్హృనం (సన్నిధిలో. ఉన్న 
సఖులను బెదరధించటుం) 

ఊరుపీడనం (తొడపై తోడవేసి' 
'సంపీడనం చేయటం) 
వదాంతర స్థితి (పాదాన్ని అటూ 
ఇటూ పెట్టటం) 

సాత్మ్వికాభినయం 

వ్యంగ్యం. 

శుభవచనధారణం (నాయకుని శుభ 
వచనమును చెవిలో ఉంచాను, వెలికి 

పోసీనుు ఇచ్చటనే నిరోధిస్తాను). 

శిరోలాలనం =|ప్రీయుని శిరమును లాలన 

'మొనరిస్తాను). 
స్వీయసౌభాగ్య ప్రదర్శనం (తన 
సౌభాగ్యం అనుభవించుమని చెప్పటం). 

'గాఢాలింగనం ఇమ్మని సూచించటుం. 

చుంబించుమని సూచన. ' 

సంభోగమందలి జొత్పుక్యం చూవటం. 

వురుషాయిత ప్రక్రియను సూచించటం, 

సర్వాంగ సమర్పణం (నా సర్వావయ 
వములను నీకు సమర్పించితిని అనే. 

నూచన). 
భావవరిక్షణం (నాయకుని భావం వరీ 
శ్షీంచటర,). 

సంభాషణ సమాదరం (నీతో. మాటా 

డాలని ఉన్నదనే సూచన). 
స్వానుకూల్య |ప్రకాశనం. 

న్యాతం[త్య (ప్రకాశనంి (నీకువలె నాకూ 

_స్యాతంత్ర్యం. ఉన్నదనే సూచన). 

శీఘ్ర సంగమవాంఛ. 

అంగస్పంద (= శుభ) సూచన, 

నో గజంతో మనోవినిమయం కోరటం. 
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6. తిర్వగ్వీక్షణం (ఓరచూవు) సంకేతగమనం కోరటం, 

7. బాహుస్వస్తికం - (స్వస్తికహస్తం గాఢాలింగనం కోరటం. 
వట్టుటం,) 

ఈ. నీవీవహనం (పోకముడిజార్చి వీర సడలించుమని కోరటం. 
పట్టుకోవటం) 

నాయికల అనురాగ-ఇంగితాలను విశ (నాథుడు క్రింది విధంగా వివరించినాడు 

(సాద. 156 సూ.) : 

అనురక్త అయిన నితంబిని ప్రియుడు తన చెంత sede ఉంశే 

సంతసిస్తుంది, అలంకరించుకొనే మిషతో, వెట సర్హుకొనే మిషతో స్టుటంగా 

తన బాహుమూలొలను, స్తనాలను, పొక్కిలి తమ్మిని చూవుతుంది: వాగాదులతో 

ప్రియుని వరిచారకులను ఆదరిస్తుంది. ఆతని మిత్రులను నమ్ముళుంది, వాదిని 

గౌరవిస్తుంది. తన సఖుల నడుము ఆతని గుణాలను పొగడుతుంది. . అతనికి తన 

ధనం ఇస్తుంది. అతడు నిద్రిస్తే తాను నిద్రిస్తుంది. అతనికి దుఖం కరిగితే 

తామా దుఃఖవడుతుంది; అతడు సుఖితుడై తే తానూ సుఖపడుతుంది. దూరం. 

నుంచి అతడు. చూస్తూ ఉండగా, అతని చూపుమార్గంలో ఉండి, తత్సరిజనంతో 

మాటలాడుతూ ఉంటుంది. తనకు సమ్ముఖంగా 'అతనియంధు ఏమాత్ర మైనా 

స్మర వి[క్రియకానవస్తే ' సంతోషంతో నవ్వుతుంది. చెవిగోకుకొంటుంది. కొప్ప' 

. విప్పి ముడుచుకొంటుంది. అవులిస్తుంది. ఒడలు విరుచుకొంటుంది. శిశువును - 

కౌగిలించుకొని ముద్దాడుతుంది. చెలికత్తెకు లలాటం మీద తిలకం దిద్దుతుంది, 

కాలి.. బొటన(్రేలికానతో నేలగీరుతుంది. కడకంటే చూపవు. వ్రనరిస్తుంది. తన 

మోవి కరుచుకొంటుంది. అధోముఖియై (ప్రేయథి. వలుకుతుంది. -  అతడెక్కడినుంచి 

కనపడతాడో ఆ చోటు విడువదు. ఏవేని పనిపెట్టి, ఆతని ఇంటికి. వస్తుంది, 

 కాంతుడేదేనా. బహూకరిస్తే దానిని థరించి మాటిమాటికి చూనుకొంటుంది. 

అతనితో . కోటుమి. కలిగినప్పుడు ఎల్లవ్రడు సంతసిస్తుంది. అతనిని ఎడబాసినవ్పుడు 

మలిన, కృశాంగి అవుతుంది. అతని నడవడిని మిక్కిలిగా గణిస్తుంది. అతనికి 

ప్రియమైన దానిని, తాను కూడా ప్రియమైన _దానినిగా ఫర్గిగణిస్తుంది, కొంచెం 
వెలగల వస్తువులక్షొరక్తు . ఆతనిని యాచిస్తుంది. నిద్రలో అతనికి వెడమొగం 

కాదు. _ అళనికి ఎదురుగా ఉన్నవుఢు. పొత్తి (కదికారాలు సొందుతుంది.. అను 

రక్తితో సత సం వలుకుతుంది. వీనిలో నవవధువు . చేష్టలు అధికలజ్ఞాయుతాలుగా, 
ఉంటాయి... మధ్యచేష్ట్రలు మధ్యమంగానూ,. 'ప్రగల్బామధ్యా- -వర్తకీయల . చేష్టలు. 

లజ్ఞారహితంగానూ ఉంటాయి. చూడటం, మృదువుగా భాషించటం, దూతి 
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కను పంపటం- వీటిద్వారా (స్త్రీ తన భావాన్ని తెలియవరుస్తుందని వెద్దలు 

చెప్పినారు. 

అనురక్త లక్షణాలు వివరించిన పిమ్మట భరతముని విరక్తవిషయాలు వివ 

రించినాడు (నా.శా. ౫౨౫౦-23) 

విరక్త : 

విరకి కారణాలు : స్త్రీకాని, వురుషుడు కాని ఆదిలో అనురక్తి కలిగి 
ఉన్నవటికీ, పీమ్మట విరక్తి నొందుటకు కొన్ని కారణాలు - దారిద్ర్యం, 

వ్యాధి, దుఃఖం (= అవత్యమరణాదులు), పారుష్యం, దు*శ్రవత్వం (= వారి 

చెడుగును గూర్చి వినటం), '(వ్రవాసగనునం, అతిలోభం, అతిక్రమం (= గౌర 

వాన్ని లెక్కచేయక పోవటం, ae ass (= శీలాన్ని ల. 

విప్రియచెస్ట్రలు. | | | 

విరక్తచేష్టలు : చుంబించినా తాను తిరిగి చుంబించకపోవటం (చుంబించి 

నచో ముఖాన్ని కడుగుకొనటం -కాశీముదణపాఠం), అనిష్ట్ర కథలను చిప్పటుం, 

ప్రియం చెప్పినా కోపించటం, వాని శత్రుజనమును ఆదరించటం, వరాబ్ముఖియై 

శయనించటం, వానికంకు ముండుగానే శయనించటం, మహోపకారం లేదా 

మహోపచారం చేత కూడా సంతుష్టి పొందకపోవటం, క్లేశాన్ని సంహించక 

పోవటం, అకారణంగా కోపించటం, వానిని కన్నెత్తి చూడకపోవటం, వానిని 

అభినందించకుండటం. 

-విరక్త హృాదయగ్రహణోసాయాలు ; ఆర్హప్రదర్శనం (= తనకు డబ్బు 

ఉన్నదని తెలియజెవ్పటం), ఉపదానం (= డబ్బు ఇవ్వటం), అకారణోవన్యాసం 

(= తనను ఇంకో (స్త్రీ, (పేమిస్తున్నదని చెప్పించటం), వ్యాధితం (= విచిత్రము 
'లెన ఆధులు .కలిగినట్టు చెవ్నటం), వ్యాజత్యాగం (= విచిత్రాభి ప్రాయ ప్రదర్శన 
వ్యాజంతో చెప్పకయే " వెడలీపోనటం), తాను ఇంకో స్త్రీని (ప్రేమిస్తున్నట్లు 

చెప్పించటుం. 

మదనాశ్రయవిషయాలలో భావ[గ్రహణ సమర్హములై న కార్యాలనల్ల శ్రీలు 

సంతుష్ట్రలై వురుసులకు వశలవుతారు. లుబ్దురాలిని అర్హవ్రదానం చేత, పండితు 

. రాలిని కళాజ్ఞానం చేత చతురను అడహత్వం. స ప్రాగల్బ్యం, క్రీడనత్వం - కాళీ 
ముద్రణ ఫాఠం) చేత, కోవణీలను, అనువృత్తి చేత, వురుషడే సషిణీని ఇష్ట కథాకథనం 

చేత, బాలను శపక్రీడన$ాల (= ఆటవస్తేవుల) చేత, ,భీరురాలిని ఆశ్వాసనముల 
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(= బుజ్జగింవుల) చేత .గర్వితను సేవనం (= పాదస్పర్శనాదుల) చేత, 

ఉదాత్తను విస్మయ హేతువులగు శిల్పదర్శనాలచేత లోబరుచుకోవాలి. 

ఉపక్రమములు (నా.శా. 2౨౦౫-63-80) : 

కాష్టంనుంచి అగ్నివుట్టున ట్లు ఉపచారబలంచేత, విప్రలంభం వల్ల ప్ర్రీలలో 

కానుం జనిస్తుంది. ముఖరాగ-నేత్ర-భావ-చేస్టితాలను పట్టి తనపట్ల ద్వేషియో 

లేదా _పేమకలదియో , లేదా మధ్యస్తయో తెలిసికోవాలి. దివ్యలు, రాజుయొక్క 

భోగకాంతలు కాక తక్కిన వేశ్యలెల్లరు - ప్రియులైనన్సు ప్రియులు కాకున్నను - 

అర్హ హేతువు చేత వురుషులను అందరిని సేవిస్తారు. వేశ్యలు, అంతకుముందు 

ద్వేషించిన వానిని కూడా ధనమిచ్చిన తరువాత వానిపై పమ ఒలకపో. 

స్తారు; అంతకుముందే ప్రియుడైతే ఇప్పుడాతనిని ప్రియతమునిగా ఎన్నుతారు. 

అంతేకొక, దుశ్శీలుని నుశీలుడన్సీ నిర్గుణుని గుణాఢ్యుడని వర్షిస్తారు. ధనమిచ్చిన 

పురుషుని చూడగానే ఉళ్తుల్ల తారకలు కలవారై నేత్రాలతోనే నవ్వుతున్నట్లు 

ఉంటారు. భాన-రూప-గుణాలచేత ప్రసన్న ముఖరాగయుక్తలుగా కన్సడతారు 

(అంతే వేశ్యాహృదయం గుర్తింవరానిదని భావం). | కస 

స్త్రీలు నానాశిలాలు, నిగూఢములైన అభిప్రాయాలు, కోరికలు కలవారుగా 

ఉంటారు. యథాసత్త్యంగా (= వారి ఆశయం ఏమిటో నివుణంగా గుర్తి ంచి) 

పురుషులు వారిని చేరాలి, ఇట్లా సప్ర్రీయొక్క భావాలను (= అనురాగ- 

విరాగాలను) తెలిసికొన్న పిమ్మట, కామతంత్రానుసారంగ్యా ఆయా ఉవక్రమా 

(=ఉపాయా) లతో వురువుడు ప్రయత్న వుార్వకంగా స్త్రీని ఉపచరించాలి, 

ఆ ఉపక్రమం పామ-దావాభేద-దండ-ఉ పేక్షాభేదాలచేత' అయిదు విధాలు .;. 

(1) సామం : “నేను నీవాడను, నీవు నాదానవు, నీకు దాసుడను, నీవే నా 

పీయవు” అంటూ ఆత్మోవత్నేవణం (= 'నిజభావవ్రదర్శనం) చేయటం 

సామం. -- ౨. క 

(2) దానం + తన విభవాన్ని వట్టి ఆయా సమయాలలో (= అంటే నియతంగా 

' కాక్క. నిమిత్త - వీశేషకృతములైన పీమోదావ్యసనాది నిబంధనములందు) 

"ఏదో వ్యాజంతో (స్త్రీకి ధనం బాగొ ఇవ్వటం దానం, 

(3) భేదం .2 ఉపాయసహితంగా అమెయొక్క "వేరొక, ప్రియుని దోషాలను" |పద 

ర్శించటుం చేదం. a | స్ . 

(4) దండం .: బంధన-తాడనాలు దండం. మథ్యస్థను సామంచేత లుబ్బను 

' దానం: చేత స్వీకరించాలి.' అన్యావబద్దభోవ అయిన స్త్రీ వట్ల భేదం ప్రయో 
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గించాలీ. అన్యభావసముత్తితమై దుష్టాచారాన్ని (= దేశాంతర పలాయనం, 
వురుషాంతర గృహనివాసం మొ) ఆరంభిస్తే, మృదుతాడన- బంధనములచేత 

దండం (వ్రయోగించాలి. ఇప్పట్లు తాడుతో కాని వేణుదళంతో కాని 

తాడనం చేయాలి. 

(5) ఉవేక్ష : సామాదులను యథా(క్రమంగా వ్రయోగించినవ్పటికీ వశురాలు 
కాకపోతే బుద్దిమంచుడా మెను ఉ షేక్షించాలి. 

అయితే, మానాదులవల్ల కలిగే విరక్తి విలక్షణమైనది, హృద్యమైనది, అను 
నయంతో అది. తొలగిపోతుంది. ఈవిరక్తి విరక్తియే కాదు; ఇది ఒక 

విరహం మాత్రమే. విరహానంతరం hs సమధికతుష్ట్రి కలిగిస్తుంది (భావ. 
Vv-157-58). 

(ఇ) ఈర్ష్య : 

"స్నేహం ఎచ్చట ఉంటుందో, అచ్చట మదనసంభవమైన ఈర్ష్య జనిన్తూ 
ఉంటుందనీ. 'వెమనస్యం, వ్యరీకం, విప్రియం, మన్యువు అనే నాలుగు హేతు 

వుల వల్ల ఈర్ష్య జనిస్తుందనీ భరతముని ఇట్లా వివరించినాడు (నా.శా, 
XXI1-244-94) : 

(1) వి మనస్యం- వేరొక స్త్రీతో. కలిసిన చిహ్నాలు, దం కక్షతాధులు 

కలిగినవాడై రాత్రి అంతా నిద్రలేక బడలికతో ఉదయాన మెల్లగా నడచి 

వస్తున్న ప్రియుని చూడటంచేత (స్ర్రీలయందు జనించే విముఖత “వె వై మనస్యం” 
అనబడుతుంది. తీవ్రములు, అనూయావూర్లములు అయిన దృష్ట్రలు, రోషంతో 
అదరుతున్న అవయవాలు కలదై “బాగుబాగు', “సెబ్రాన్స్), “చాలబాగున్నది' 

మొదలుగ నాక్యాలతో వైమనన్యజనితమైన ఈర్ష్యను అభినయించాలి. 

(2) వ్యలీకం - వలదన్ని వెక్కుసార్డు వారింవబడినవ్పటికి ఆ (స్త్రీతోనే మరల 
_ తన కంటుబఢితే మౌత్సర్యీ-నంఘర్షాల వల్లి జనించే మానసికన్యథ. “వ్యరీకం' 

అనబడుతుంది. పొదాలతో నేలను అదిమివట్టి, ఎడమచేతిని గుండెలవై ఉంచి, 
కుడిచేతితో విదలెంచికొడుతూ న్యలీకం చేత జనించిన _ఈర్ష్త్యను అభినయించాలి. 

(3) విషప్రియం- “నీతోడిదే నాజీవితం. , నీకు దాసుడను నీవే నా 
ప్రియవు” అని వలుమార్డు చెప్పి కూడా ప్రియుడు అన్యథా ఆచరించినవ్పుడు 
జనించే మాససికవ్యథ విప్రియం. తన్ను ్రసన్నురాళలిని చేసికొనుటకు ప్రియుడు 
వంటన దూతిని లేఖను ప్రచివచనాలతో థభూషమౌ. తిరస్కరించటం, కోసంతో 
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కూడిన నవ్వు, ఏడుపు, శిరకంవం మొదలగు వానితో విప్రియం వళ జనించిన 

ఈర్త్యను అభినయించాలి. 

(4) మన్యువు - వేరొక నాయిక యొద్దనుండి తనయొద్దకు సంభోగచిహ్నా 
లతో సూటిగా వచ్చి తన సౌభాగ్యాన్ని వ్రశంసించుకొనే ప్రియుని చూసినవ్రుడు 

ఎనించే ఆవేశం “మన్యువు” అనబడుతుంది. జారిపోతున్న మొలనూలిని గాజులను 

సర్షికొంటూ, కనులనిండ నీరునింవుతూ మన్యువుచే జనించిన ఈర్హ్యను 
అభినయించాలి. మరియొక కాంతతో కూడినందులకు సిగ్గుపడుతూ జంకుతో 
లిలిచిన పియతమునీ చూచి ఈర్జ్యావచనాలతో కూడిన నిందావాక్యాలతో వాని 
మనస్సు నొప్పించాలి. కాని, నిమ్ఫ్టరంగా మాటాడరాదు, ఎక్కువ కోనం * 
కలిగించే వరిహాసం చేయరాదు. కనులనిండ నీరు: నింపుతూ తన్నుతాను 
రిందించుకోవలెను. అ 

ప్రియుడు అనునయిస్తున్నప్పుడు-నిరాదరసూచకంగా ' చిటికెలు. వేయటం, 
కండెలవై చేతినుంచటం, మీదిచూవులు కోరచూవులు చూడటం, కటిపై 
ఉంచిన హస్తాన్ని గిజ్టున |త్రిప్సటర,, అంజలిని విదలించటం, తల త్రివృటం, 
క్రిందికి వాల్బటం, ప్రక్కకు వడవేయటం, దేనినేని ఆన్ని ఉంచటం, గంభీరంగా 

చూడటం, మెటికలు విధవటం, లలితంగా బెదరించటం, wah భావవిశేషా 

చేత ప్రియురాలు ఈర్త్యను అభివయించాలి, అవ్వుడా మె “చాల బాగున్నావు. 

చూచాను, వెళ్ళు. ఏమి ఆలస్యం? నన్ను స్పృశించకు, నీహృదయంలో ఉన్న 
ప్రియురాలి యొద్దకే వెళ్ళు. ఇంక వెళ్ళు” అని చెప్పి వెనుదిరిగి, అంతలోనే 

ప్రీయునివై వు మరలి ఏదేని మిషచే' హర్షం కలిగినట్లు సూచించాలి. 

అతడు తనదోషాన్ని గుర్తించినవాడై హస్తాన్ని కాని, వస్త్రాన్ని కాని, శిరోజా 
లను కాని బలాత్కారంగా గ్రహించటంతో ప్రియురాలిని అనునయించాలి. అట్టా 
ప్రియుడు గ్రహించిన హస్తాన్ని లేదా వస్త్రాన్ని లేదా శిరోజాలను ఆమె అతనిని ' 
ఉవసర్చిస్తూ మెల్లగా వదిలించుకోవాలి. మరల అతడు గ్రహిస్తే స్పర్శాలసయై 

“ఉహూ, విడిచిపెట్టు” ” అని అనాలి. పాదాగ్రం మీద నిలిచి అతిశయమైన 
కుట్టమితంతో, అశ్వక్రాంతచారితో మెల్లగా శిరోజాలను నిడిపించుకోనారి. ఇంకా. 
అతడు విడువకుంటే. 'స్వేదంతో కూడినదై “నో. ఊహా. నన్ను విడిచిపెట్టు. . 
పొమ్ము" అంటూ స్నర్శాలసాంగిల్టై 'వలకాలి. “షామ్ను” అని రోషంతో. 

చెప్పి తొనే వెడలిపోయి ఏదో ఒక మాటతో మరలవచ్చి “వెళ్ళుతావా? ' 
లేథా” అని అడగాలి, అప్పుడు ' చేతిని విదలించికొట్టుతూ . హాంకరించాలి. 
ఇంకా ఆతడు తన్ను అనుసరిన్తూంటు ఒట్లు పెట్టి, వతోవవాసాది ఫ్యాజాలను 

కూ. 
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దూరస్త్ర విరక్తవ నాయకుని చూడగానే నిష్మీననం చేస్తుంది. చూచిన 

వెంటనే వస్త్రంతో ముఖం కవుకెంటుంది. గూఢంగా ఒక మూలదొగి 

ఉంటుంది. వీలకో వివశురాలైనట్టు ఉంటుంది. అనాదరం చూపుతుంది. 

నాయకుని సమీపానకు వెళ్ళవలసి ఉం'లే, అస్టానంలో అకాలంలో దగ్గరకు 

చేరుతుంది. అతడు పిలిచి రమ్మంటే వెంటనేరాదు, కాలయావనచేస్తుంది. 

నాయకుడు గంధమాల్యొదివస్తువులు పంపితే స్వీకరించదు, ఉనయోగింవదు. 

అతడు ఆయా బుతువులకు సంబంధించిన వస్తువులను సంబనా ఆదరించదు, 

విసరివేస్తుంది. అతడు తన దగ్గరకు వస్తే, తాను అస్వస్తతగా ఉన్నట్లు నాకు 

చెబుతుంది. దూతికలు మున్నగువారికి సమాధానం చెవ్నదు. 

సమీవస్త విరక్త : నాయకుడు సమీవంలో ఉంటే తానుదూరంగా ఉంటుంది. 

అతడేమేని అడిగితే సూటిగా పేలవంగా మాటాడుతుంది, ఏదో ఇతర విషయం 

మాటాడుతుంది. అతడు అధరాన్ని చుంబించితే, ముఖం తుడుచుకొంటుంది. 

అతడు ప్రియం ఫరికినా కోపిస్తుంది. అతని వైవు చూడదు. దానిని 

అభినందింపదు. తానే ముందుగా వడుకొంటుంది. అతడు దూరంగా వేరు 

శయ్య'వె శయనించునట్టు చేస్తుంది. తొను శయనించిన వెంటనే నిద్రిస్తుంది. 

అతడు  మేల్కొల్సినా కాలయాపన చేస్తుంది. సంభోగానికి ఇష్ట్రవడదు. అతడు 

తనను తాకితే శరీరం ముడుచుకొంటుంది. కన్నులు మూసుకొంటుంది. 

స్నానం చెయ్యద్దు. అలంకరించుకోదు. వస్తువులను అనుభవించటంలో ఆదరం 

చూవదు. కన్నులు చేతులతో నులుముకొంటుంది. మరల మరల ఆవులిస్తుంది. 

ఒడలు విరుచుకొంటుంది, (ప్రక్కకు తిరిగి ఉమ్మి వేస్తుంది. అతని మిత్రులను 

ద్వేషిస్తుంది, ఒట్టు పెడుతూ మాటాడుతుంది, రోషంతో తిడుతుంది. తన 

అవయవాలను దాచుకొంటుంది. అన్యథా ప్రసంగంతో సురతమునందు భావచ్చ్యుతి 

కలిగిస్తుంది, ఇంటి సనులున్నవన్న మిషతో గతాగతాలు చేస్తుంది. అతడు 
పోకముడిని సవరిస్తే ఒట్టువెట్టి, చేతిని విసిరికొట్టు, ముడుచుకొని వరుదటుంటి, 

ఈ విరక్తి చిహ్నాలు గుర్తించి ఆ క్షణమే ఆమెను త్యజించాలి. | 

విరక్తి చిహ్నం ఒక్కటి గోచరించినా ఉత్తముడు తాను కూడా రిరక్లు 

డవుతాడు. కాని, విరక్తి చిహ్నములు ఉన్నప్పటికీ, రక్తి చిహ్నములు కూడా 
ఉండటానికి అవకాశం' ఉంటుంది. .అంకే రక్తి విరక్షీ చిప్నాముల సాంకర్యం 

ఉండవచ్చు. అప్పుడు నాయకుడు ఆ (స్త్రీని ఉపచరీంచోలి. అవ్వడు భావసహిత 
'మైన' ఉపచార విధానం ఆవశ్యకం. భావసహితమైన ఉపచారం వల్లనే వనితలు 

విరక్తి చేష్టా విశేషాలను విడనాడుతారు. కావున వవితలు, కూడా సావధానలై 

నిగ్రహంతో ,. విరక్తిచేస్టలు మానవలెను.  _ ౨౨ 
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నాయికా నాయకులకు విరక్తి హేతువులు అనేకములు ఉంటాయి. కొర్ళ్యం, 

వ్యాధి, శోకం, పారుష్యం, రూవనాశం, దోస శ్రవణం లేదా అపవాదశ్రవణం, 

'మతిలోవం '" వల్ల ఒకరిని ఒకరు అతి|కమించటం, దేశం కాని దేశంలో 

కొలంకొని కాలంలో రావటం, అందరి యెదుట మరల మరల అవకారం చేయటం 

మున్నగునవి, ఇట్టే కారణాలవల్ల విరక్తులయిన వారికి మరల సంగతి కలగటం 

సంభావ్యం కాదు. 

కావి మానాదులవల్ల కలిగే విరక్తి ఇటువంటిదికాదు, ఇది' విలక్షణం, 

హృద్యం. ఇది ప్రధానంగా అనునయమును ఆశ్రయించి ఉంటుంది. ఒకరినొకరు 

అనునయించుకోగానే ఆ తాత్కాలిక విరక్తి ఉపశమిస్తుంది. అంతట వారు 

(ప్రేయుసీ ప్రియలై అన్యోన్యం అనురక్తులవుతారు. అసలు ఇది విరక్తేకాదు, ఇది 

ఒక విరహం మాత్రమే. విరహానంతర సంభోగం సమధిక తుష్టిని సంపాదిస్తుంది. 

శుభంకరమైన రతివరిపోషాన్ని మరల మరల కలిగిస్తుంది. 

కొందరు ప్ర్రలు, తమ పూర్వనాయకులనే అనుసరించి ఉండాలని తలం 

చరు; వారిని విడిచి, వేరొకరిని వరిగ్రహంచవలెనని చూస్తారు. అట్టు స్త్రీని 

'గంతుకామి అన్నాడు శారదాతనయుడు (భా:|వ్ర.౪-151-54- చూ. నాయికా 

(వకరణం). 

2. విప్రలంభ శృంగారం : 

రసాధ్యాయమందు వివ్రలంభ శృంగాధమంధలి అనుభావాలను, విప్రలంభ 

శృంగార-కరుణ రసభేదాలను చాలా సంక్షిప్తంగా భరతముని వివరించినా స 

(నా.శా. V1); నవ్రలంభభేదాలను సమగ్రంగా వివరించలేదు. అర్వాచినాలంకారి 
కులు విప్రలంభమందలి భేదాలు మూడు అస్కీ నాలుగు అనీ, అయిదు అనీ 

పేర్కొని వివరించినారు. సింగభూపాలుడిట్లా చెప్పినాడు : 

'అయుక్తయో స్తరుణయోర్యోఒనురాగః పరస్పరమ్ | 
అభీష్టాలింగనాదీనా మనవాప్తా (ప్రకృష్యతే | 
స వివ్రలంభో విజ్లేయః స చతుర్జా నిగద్యతే | 
వూరా (నురాగమానౌ చ (ప్రవోస “కరుణావితి 

a | -(ర.సు. 11-169-71) 

- వరస్సరం కలయికలేని యువతీయువకుల అనురాగం, అఫీష్ట్రములై న 
ఆలింగనాదులు . లభించకపోవటం చేత పకర్షను పొందితే అది విప్రలంభం 
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అనబడుతుంది. ఈ నిప్రలంభం నాలుగు ఏథి లా పూూర్యానురాగం, మౌనల, 

(వ్రవానం, కరుళారి. 

_ఉయూనోరన్యోన్యం ముదితానాం వంచేం|ద్రియాణొం 

సంబంధాభావో ఒభీష్టాప్రొపష్తర్వో దీవ్రలంభః ఖల యన స త మీ 

సచవిప్రలంభః సంచధా- దేశాంతరగమనొ 

ద్దురునిదేశా దభిలొషా దీర్ద్యాయాః శాపొచ్చేతి. సనుయౌ 

డై వాద్విడ్వరాొ దిత్యాదయోఒవ్యు న్నేయాః eee 

అని రసతరంగిణీకర్త భొనుదత్తుడు. 1 

- యువతీ-యువకులకు వరస్పరం మోదం చేకూర్చే సంచేంద్రియ సంబంధం 

లేదా అభీస్ట్రప్రొప్తి లేకపోవటం వివలంభం అవుతుంది. . + అది అయిదు కోర 

అాలవల్ల సంభవిస్తుది- జీశాంతరగమనం, గురుజనుల ఆజ్ఞ, అభిలాష ఈర్ష్య, 

శవం, అంతేకాదు సమయం, దైవం, ఉపద్రవం మున్నగునవి కూడా కారణాలు 

కావచ్చు. (అంయే నిప్రలంభానికి ఎన్నేని కారణాలు ఉండనచ్చునన్నమొట!) 

అభిలాష, ' ఈర్ష్య, విరహం, |వ్రేవాసం- ఈ హీతుపుల చేత వివ్రలంభం 

చతుర్విధం అని విద్యానోథుడు (ప్రరు.య,) 
నీ 

ఆయితే భరతరస ప్రకరణకొరుడు నిప్రలంభహేతువులు అయిదు విధాలు 

అంటూ వేరుగా చెప్పినాడు అయోగం, వీరవారి, నూనం, (ప్రవౌనేం, శొవం. 

వినటం వల్ల కాని, చూడటం వల్ల కొని నాయికొ-నాయకుల రతి ్రకృష్చ 

మైనప్పటికీ " అభీస్ట్రప్రొప్తి (జనాయకుని నాయిక లేదా నాయికను నాయకుడు 

పొందటం) జరుగదో అది విప్రలంభం అని విశ్వనాథుడు. ఇందుకొనుదశలు వది 

ఉంటాయి, (సొద), 

'ప్రేని చెప్పినవాటిల్లో అయోగం-వూర్వరాగం- ఇవి చెందా సమోనాలు, 

అయోగం. అంటీ (పఫేమజనించినస్పటికీ సమాగమం కలుగని స్ట్రీతి, ఇంక 
నియోగం అంటే సమోగమం కలిగిన తరువాత సంభవించిన ఎడబాటు. ఈ 

అయోగాన్ని పూర్వరాగం. అనీ వియోగాన్ని విరహనిప్రలంభమనీ అంటారు. కాగా 

వివ్రలంభ హేతువులు, భరతరసవ్రకరణంలో చెప్పినట్లు అయిదు అవుతున్నాయి. 

ఇంక కామావస్టలు నేది అయిదు భేదాలలోనో సంభవించవచ్చు. కొని, ఇవి 
ప్రధానంగా వూర్వరాగసంబంధి గానే సర్లితములై నవి, 

1 
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(1 ) వుూారా (నురాగం లోదా అయోగవివలంభో శృంగారం : 

మూలం : 'యత్వే్రమా సంగమాత్ పూర్వం దర్శన (శశవణాదిభిః || 

వూర్వానురాగః స జ్లేయః. శ్రవణం తద్దుణ [శ్రుతిః | 

ప్రత్యక్ష చిత్ర స్వప్నాదౌా దర్శనం దర్శనం మతమ్ || 

"యతః వూరా ;నురాగో ఒయం సంకల్పాత్మా ప్రవర్త తే| 

సోఒయం పూర్వానురాగాఖ్యో విప్రలంభ ఇతీరితః || 

ఫారతం[త్రాదయం ద్వేధా దేవమానుష కల్పనాత్ | 

తత్ర సంచారిణోగ్గానిః శంకాసూయే శమోభయమ్ || 

నిర్వేదౌత్సుక్యదై న్యాని చింతాని(దే (ప్రబోధతా 

విషాదో జడతోన్నాదో మోహో మరణ మేవచ || 

ఏతస్మిన్నభిలాషాది మరణాంత మనేకథా | 

తత్తత్సంచారిభావానా ముత్కటతా (ద్ దశాభవేత్ || 

తధాసి ప్రొక్కనై రన్యా ధశావనాః సమాసతః 

_-(రసు. 171-770). 

తాత్పర్యం : కలయికకు వూర్ధ(ం దర్శనం (= లే (శ్రవణం (= 

వినటం) మున్నగు వానివల్ద కలిగే (వేమ మారా (గురాగం అనబడుతుంది. 

“శ్రవణం” అంటు తత్సంబంధి గుణాలను వినటం. (గ్రతృక్షంగా చూడటం, 

చిత్రంలో లేదా న స (వ్నంలో చూడటం మున్నగునవి నా sha అను 

రాగం కేవలం సంకల్పరూవంగానే ఉన్నందున ఇది “వూూర్యానురాగంి అనే 
వివ్రలంభంగా చెన్పబడంది. 

దైచక్రతం, మనువ్యక్టుతం అనేభేదాల నల్ల కలిగే పారతంత్రం చేత 
నూరా(నురాగం రెండు విధాలు, | 

' ఇందు-గ్లాన్సి శంక అనసూయ (శమ, భయం, నిర్వేదం, జొత్ఫుక్యం, 
చనం, చింత, నిద్ర, (ప్రబోధం, విషాదం, జడత్క ఉన్మాదం, మావాం, 

ఛచురణం ఇ అనే సంచారి భావాలు కలుగుతాయి. 

అయా నంచారిభావాలు ఉత్కటం అయినప్పుడు వూర్వానురాగంలో 
అభిలొవ మొదలు మరణం .వరకు అనల అనేకం కలుగుతాయి. . కొని, 
(ప్రొచీనులు ఈ అవస్థలను నంత్షేపంచి “వది* అని చెప్పినారు. 

ఉదా : శ్రనణం వలని అనురాగోదయం : వాంనవ్వర్థనలను వట్టి దమ 
యంత నలునియందు అనురాగవతి కావటం, 
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విద్యానాథుడు, కామళా, స్తానుసారంగా, ' కామావస్థలు వన్నెండు అని చెప్పి 

నాడు ones, -రస వ్ర. 112-13) : 
చక్సుఃప్రీతి ర్మనస్సంగ నృంకల్పోఒథ ప్రలాపితా । 

జొగరః కార్య మరతి ర్లజ్హాత్యాగోఒథ నంజ్వరః | 

_ఉన్మాదో మూర్భనం చైవ మరణం చరమం విదుః | 

అవస్లా ద్వాదశ నుతాః కామళా, స్త్రానునారతః ॥| 

తాత్సర్యం : కామశా, స్తానునారంగా కామావస్రలు పన్నెండు - 

1, చక్షుఃపీత్సి 2. మనస్సంగమం, 3. సంకల్పం, 4. ప్రలావనం, ర్, 
జాగరం, 6. కార్యం, 7. అరతి, 8. లజ్ఞాత్యాగం, 9. సంజ్వరం, 10. 
ఉన్మాదం, 11. మూర్చ, 12. మరణం. 

శారదాతనయుడు కూడా వన్నెండు అవస్థలను పేర్కొని “కొందరు చివరి 

రెండు అనస్తలను - అంటే జొడ్యం, మృతి--వీనిని విడిచి తొలి పది అవస్థలనే 
గ్రహిస్తారు” అని చెప్పినాడు, శారదాతనయుడు చెప్పిన 12 అవస్తలు : 

1. ఇచ్చ, 2. ఉత్కంఠ, 3. అభిలాష 4. చింత, 5. స్మృతి (= 

జ్ఞానం), 6. గుణస్తుత్సి 7. ఉద్వేగం, రి. ప్రలావం, 9. ఉన్మాదం, 10. 
వ్యాధి, 11. జాడ్యం, 12. మరణం. 

భరతరస వ్రకరణకర్త చెప్పిన వది అవస్తలు : 1. చక్సుఃప్రీత్తి 2. చింత, 
3. సంకల్పం, 4. గుణనుతి, 5 . క్రియాద్వేషం, 6. తొవం, 7. లజ్ఞాత్యాగం, 
8. ఉన్మాదం, 9. మూర్చ, 10. మృతి, 

“కాందరు-చక్షుః ప్రీతి, చిత్తానంగం, సంకల్పం, నిద్రొచ్చేదం, కార్యం, 
విషయ నివృత్తి, లజ్ఞానాశం, ఉన్మాదం, మూర్చ, మృతి అనే వది స్మరదశలు 
చెప్పినారు” అని విశ్వనాథుడు. వై అయిదు వట్టికలలోనూ పేర్లు వేర్వే 
రుగా _ ఉన్నాయి. శారదాతనయుని 'వెట్టికను సింగభూపాలుడు క్రింది" విధంగా 

సమన్వయించి భరతానుసారంగా అవస్తలు, పదే అని నిర్ణయించినాడు. 

“కొందరు అభిలాషమునకు ముందుగా “ఇచ్చ, ఉత్కంఠ అనే రెండు 
అవస్థలను అంగీకరించి, అవస్థలు వన్నెండు అని చెప్పినారు. కాని ఇచ్చ, 
అభిలాష. కంట వేరుకాదు; తత్సారెప్తియందలి తొందర అనే లక్షణం కల 

ఉత్కంఠ చింతలోనే చేరుతుంది. కావున మేము వానిని వేరుగా చెప్పక్క 
ఉషేక్షించినాము” .(ర.ను..1 . వుట 160). 



రసాలు 
బ్లీలేగ్లి 

. ఇంక తక్కిన రెండు పట్టికలను ఆయా వదొలను వినరించేటప్రుడు సను 

_న్వయిస్తాను. 

(1) అభిలాష : 

మూలం : వ్యవసాయాత్సమారబ్దః సంకల్పేచ్చా సముధ్భవః | 

సమొగమోపాయకృతః సో2_భిలాషః (ప్రకీర్తితః |! 
నిర్యాతి విశతి చ ముహుః కరోతి చాకొరమేన మదనస్య । _. 
తిష్భతి చ దర్శనవథే ప్రథమస్ణానే స్ట్రీతా కొమే 11... ల సళ్ళ 

-(న్తాశా, MXI-173-74) 

తాత్సర్యం : తాను కామించిన . యువతిని. గూర్చిన “శరా 

గూర్చిన జ్ఞానంతో (ప్రారంభమై, నంకల్పవూర్శశమైన FE j టే 
Ca ia 

నమాగమోసాయాన్ని వెదకటం 'ఆభిలొన్న "అవుతుంది... 

(పీయురాలు లేదా వ్రీయుడు .ఉ్భ చోటునుంచి మొటి మాటికీ రాకపో 

కలు సాగించటం, దర్శనవథమందు నిలవటం, మదనచిఫ్తా లన్గు 
-చీనిబేత “అభిలావ * యు అభినయ్లుంచాలి 
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ఛాపలస్తంభలజ్ఞాద్యే 'రనుభావో [, భవేదయం ! 

న -(భ.ర.వ్ర. 300-301) 

తాత్పర్యం : రమ్యములు (=వ్వాదయాకర్షకాలు ) అయినవానిని చూడటం 

లేదా వానినిగూర్చి వినటం చేత కలిగే కోరిక చక్షుఃప్రీతి అవుతుంది. 

ఇది-కౌతుకం, స్వేదం, రోమాంచం, వార్షం, విస్మయం, సాధనం, 

చవలత్క స్తంభం, అజ మున్నగు (సౌత్తి(కవ్యభిచార్సి) భావాలచేత 
అభినయింవబడాలి. 

నంకల్పం (అభిలాషాభేదం) : 
మూలం : మనోరథః స్యాత్సంకల్ప స్తత్సమాగమగోచరః |! 

జాత్సుక్యస్వేదరోమాంచ స్మృతి శ్వాసాక్షిమీలనైః ! 

_బాహ్యార్హ స్యావరిజ్ఞా నేనానుభావ్యో భవేదసౌ | 

-(భ.ర.వ. 304-305) 
- 

' ” 

తొత్సర్యం :' (పీయుని సమాగమం భావించే మనోరథం “నంకల్పం”* అవు 

తుంది. ఇందుల - జొత్తుక్కం, క్ ) దం, రోమూంచం, సత్, శాస, 

అక్షి నిమీలనం, బావ్యోర్డ -అవరిజ్ఞానం-- ఇవి అనుభావాలు. 

టీక: భరతరసప్రకరణకర్త చక్షుఃప్రీతి, చింతలను వివరించిన తరువాత 
సంకల్పం వివధించినాడు! | 

"ప్రియుని విషయమైన మనోరథం సంకల్పం" ఇని విద్యానాథుడు. 

(i) చింత: . 
మూలం | కేనోపాయేన సంప్రాప్షిః కథం వాసొ భవేన్మమ | 

దూతినివేదితై ర్భావైరితి చింతా నిదర్శయేత్ || 
.__ఆకేకరార్హవిిషేక్షితాని వలయరశనాపరామర్శః | 

.. నీవీనాభ్యః సంస్పర్శనం చ కార్యం ద్వితీయే తు || 

| -(నా.శా. XXI-175-76) 

' తాత్పర్యం : “వీ ఉపొయం చేత (ీయనమాగమం కలుగుతుంది? అతడు 
నావాడు ఎట్లా. అవుతాడు 7” ఇట్లా దూతికతో ఆలోచించటం దా రారా 

“చింతను (వదర్శించాలి. ఆ కేకరద్భష్టీ, అరచూనవులుు కంకణాలను వడ్డాణాన్ని 
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నరామర్భించటం' (= నరిచేనుకొనటం), నీవిని నాభిని న్సృశించటం - ఇవి 
ఇందలి కొర్వాలు. 

టీక : చింత, చింతనం, విచింతనం - వీనిని వర్యాయవదాలుగా వాడినారు 
ఆలంకారికులు. . 

శ 6 పీయతమునియందే నిత్యం చిత్తం లగ్నం కావటం మనస్సంగమం” అని 
“ విద్యానాథుడు. కాగా చింత అనే అవస్థను విద్యానాథుడు 'మనస్సంగమంి 

అన్నాడని, స్పష్టమవుతున్నది. 

నిశ్వాసం, ధ్యానం,. అంగాలు వదులుగా ఉండటం, "స్వేదం, వులకలు, 
వరుండటం కూర్చుండటం ఇన్టం లేకపోవటం. మున్నగు స్మరకల్పితాలయిన 
అనుభావాలు ఇందు ఉంటాయన్న, ' ౫. ఉంగా ' చూడటం మున్నగునవి ఇందరి 
(క్రియలు అనీ భరతరస(ప్రకరణకర్త అధికంగా చెప్పినాడు. ఇందులో కొన్నింటిని 
అనున్కృతిలో చెప్పినాడు భరతముని. 

(ii) అనున్మ్భ్రతి : 

మూలం' : .ముహార్ముహొ ర్నిఃశ్వసితై ర్మనోరథవిచింతచె * | 
వ్రద్వేషా చ్చాన్యకార్యాణా మనుస్మృతి రుదాహృతా |. 
నెవాసనే నశయనే ధృతి మువలభతే న్వకర్మాణి విహస్తా | 
తచ్చింతోవగతతా | తృతీయ మేవం ప్రయుంజీత 11 

-(నా.శా. XXII-177-78) 

తాత్చర్యం : * మాటి మాటికి నట్టూర్వు)లు విడువటం, తాను కోరుతున్న 

దానిని గూర్చియే చింతించటం, ఇతరములౌన వనులు చేయటానికి విముఖం 
కావటం 'అనున్మృతి” అనదడదుతుంది. 

ఆననమందు కానీ శయనమందుకానీ స్టిరంగా ఉండలేకపోవటం, తాను 
చేనే వనిని ప్రీయుని గూర్చిన ఆలోచనతో నగంలోనే నిలిపి వేయటం మున్నగు 
వొనిచేత అనున్మ్యృతిని అభినయించాలి. 

టీక :" “దేశకాలాలను అనువర్తించి పూర్వం అనుభూతములయిన 
విషయాలను మరల మరల తలచుకొనటం అనుస్మృతి” అని" చెప్పి, నిఃశా(సర- 
ధ్యానం-కార్యాలవట్లు అశక్త త - వీటిని అధికంగా అ సీంగభూపాలుడు. 



446 | సాత్త్వికాభినయం 

భరతరసప్రకరణకర్త చెప్పిన “క్రియాద్వేషం' అనే అవస్థను అనుస్మృతి 
భేదంగా చెప్పవచ్చు. 

“ప్రియుని విషయంలో తప్ప, తక్కిన అన్నింటియందు ద్వేషం కలగటం 
[క్రియాద్వేషం. చింత, నిశ్వాసం, దైన్యం, అశ్రువు, జాగరం, ఫాండుత, 
విషాదం, గ్లాని మున్నగునవి ఇందలి అనుభావాలు” అని భరతరస(ప్రకధణకర్త 
క్రియాద్వేషాన్ని వివరించినాడు. 

(iv) గుణకీర్తనం : 
మూలం : అంగప్రత్యంగలీలాభి రా $క్చేష్టాహసిచేక్తి తై: 

నాప్త్యన్యః సదృశ స్తే నేత్యేతత్ సాద్ గుణకీర్తనమ్ || 
, గుణక్రీర్తనోల్లుకననై రశ్రుస్వేదాపమార్హనై శ్చాపి | 
దూత్యావిరహవిస్రంథై రభినయయోగ శృతుర్హేతు | 

-(నా.శా.XXII-179-80) 

తాత్పర్యం : అంగావ్రత్వంగ లీలలలో, వాక్కులో, ' చేష్ణ్టలలో నన్ను (లో, 
చూవులో ప్రీయుని పోలినవాడు మరొకడులేడని చెవృటం గుణకీర్త నం. 
పీయుని గుణాలను కీర్తించటం, ఉల్లుకననం, అశ్రువును స్వేదాన్ని తుడుచు 
కొనటం, దూతికతో రహాన్యంగా తన నిరవొవేదనను తెలువు కొనటం 
మున్నగువానిచేత గుణకీర్తనం అభినయించాలి, 

టీక : గుణకీర్తనం-గుణనుతి- ఇవి వర్యాయవదాలు. 

" గ ప్రియుని సౌందర్యం' మున్నగు గుణాలను ప్రశంసించటం గుణనుతి అవు 
తుంది: రోమాంచం, గద్గదంవు మాటలు సాథిప్రాయ వీక్షణాలు, సఖులతో 
తత్సమాగమచింతనం, చెక్కిళ్ళయందు స్వేదం, జాత్సుక్యం, హర్షం, స్మృతి 
మున్నగునవి ఇందలి అమభావాలు” అని సింగభూపాలుడు. 

_ ిప్రియునీయొక్క గుణాలను వర్ణించటం వ్రలావనం” అని విద్యానాథుడు. 
కాగా ఇదీ గుణనుతితో సమానం అని నృష్ట్యమవుతున్నది. 

(v) ఉద్నేగ్లగం స : = 

మూలం : ఆసనే శయనే చాపి న తుష్యతి న తిప్పతి | 
నిత్యమే నోత్సుకా. చ స్యాదుద్వేగస్థానమా[్రితా | 
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చింతానిశ్వాసభఖేదేన హృద్దాహాభినయేన చ| 
కుర్యాత్తదేవ నుత్యంత ముద్వేగాభినయేన చ |! 

-(నా.శా.XX1-181-82) 

తాత్పర్యం + ఆననాశయనములందు తుష్షి కాని నిలుకడకాని లేకపోవటం, 
నిత్వం (ప్రియుని కలియవలెనన్న ఉత్తుకతతో ఉండటం ఉద్వేగం” అవుతుంది. 
చింతా-్వఃశా (న-ఖెద- వృాదయతాసాలను అధికంగా చూవటం ద్వారా 

ఉద్వేగాన్ని అభినయించాలి. 

టీక : “నునన్సు కంపించటం ఉద్వేగం అవుతుంది” అని 
సింగభూపాలుడు. స్తంభం, అ[శువ్కు వైవర్ష్యం, దీనత్వం మున్నగు అను 
భావాలను అధికంగా చెప్పినాడు సింగభూపాలుడు (ర.ను. 11-187-88). 

“నిద్రలేకపోవటం జాగరం అవుతుంది” అని విద్యానాథుడు చెప్పిన దానిని 

ఉద్వేగంతో సమన్వయం చేయవచ్చు. 

(౫) విలావం : 

మూలం : ఇఫాస్టిత ఇహాసీన ఇహచోపగతో మయా | 

ఇతి తెసై సై ర్విలసితై ర్విలాపం. సంప్రయోజయేత్ 1 
ఉది ్యగ్నాత్యోర్త మౌత్సుక్యాదధృత్యా చ విలాపీనీ । 

తతస్తతశ్చ భ్రమతి విలాపన్థానమాడ్రితా || 

-(నా.శా.XX1I1-183-84) 

తాత్సర్యం : “ఇచ్చట నిలిచినాడు, ఇచ్చట కూర్చున్నాడు, ఇచ్చట నన్ను 
చేరినాడు”: అంటూ ఆయా న్మృతులతో నిలనీంచటం విలానం అవుతుంది. 

అత్యంతం ఉద్ది (గ్గ యె, . జోత్తుక్కంతో, అధై ర్యంతో విలవన్తూ,... ఇటు 

నటు తిరుగుతూ విలావాన్ని అభినయించాలి. 

టీక: “. , ౨ . ఇచటినుంచి మరలిపోయినాడు , ... .* అన్నది 

అధికంగా చెప్పినాడు సింగభూపాలుడు.' అంతేకాదు, ఎక్కడికోవెళ్ళటం, ఎక్క 
డనో చూడటం, ఎక్కడెక్కడనో ఉండటం, ఎచ్చటనో తిరుగటం మున్నగునవి 
ఇందలిచేస్టలు అని కూడా వివరించినాడు. 
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“సిగ్గు విడిచివెట్టటం లజ్ఞాత్యాగం” అని విద్యానాథుడు చెప్పటాన్ని వట్టి గ లు జల స 
లజ్ఞాత్యాగాన్ని విలాపంతో సమన్వయం చేయవచ్చు. 

“జాత్సుక్యం అధికం కావటం వల్ల సిగ్గు విడనాడటం “లజ్ఞాత్యాగం” అవు 
తుంది. గౌరవం లెక్కచేయకపోనటం, మాట జవదాటటం మున్నగునవి 
సంభవిస్తాయి. విషాదం, వ్య(గత, దైన్యం మున్నగునవి ఇందలి అనుభావాలు” 
అని భరతరన|వకరణకర్త. 

(v౪) ఉన్మాదం : 

మూలం : తత్సం(శ్రితాం కథాం యుంక్తే సర్వావస్త్టాగతాపి హి | 
పుంసః ప్రద్వేష్టి చాప్యన్యానున్మాదః సంప్రక్తీర్తితఈః || 

. . తిన త్యనిమిషదృష్టి ర్రీర్హం నిఃశ్వసితి గచ్చతి ధ్యానమ్ | 
' రోదితి విహారకాలే నాట్య మిదం స్యాత్తథోన్మాదే || 

- -(నా.ళా.XX01-185-86) 

తాత్పర్యం ఏ నర్వావస్టల యందును నాయకనం(శితమ్మురైన కథలనే 
ఎన్నుతూ, . ఇతరములను ద్వేషంచటం ఉన్మాదం అవుతుంది. 

అనిమివద్భష్టి తో నిలునటం, -దీర్హంగా నిశ్చనీంచటం ఏదో ఆలోచినూ 
ఉండటం, వివోరనమయదలో కూడా రోదంచటం - ఇవి ఉన్నా దమందలి 
క్రైయలు. . సును స grea 5 

= టేక్స్! న ;ఉన్నాదాన్ని సింగభూపాలుడిట్లా వివరించినాడు 
(ర ను. 1-191-93) : . 

సర పస్తలయందు,. సర్వత ప్రీయునియండు. దత్తచిత్తయై, ఒక వస్తువును - మరలమేకా2 చస్తువుగాంంఖావిన్తూ. ఉండటం విరహంవల్ల ' జనించిన ఉన్మాదం 
Sree సుం నయన తో 

_ వూర్వం తనకు ఇష్ట మైన.) వస్తువులను: కూడా ఇప్పుడు . 'ద్వేషించటం, 
దీర్హంగా ఉచ్చ్యాసానిశ్వానాలు ఉండటం, రెవ్వేపాటులేకుండా ఉండటం, కారణం 
లేకురోడా wees ' ధ్యానీంచటంా గానం - చేయటం, మాటాడకుండా ఉండటం 
చున్నగునవీ ¥ ఇరదకిఖేక్ట లు; “''అనమయరంలో - వెళ్ళటం.” లేనటం, శంక I eh poe, Fo 

మున్నగు “చేష్టలు, “వషా దంచయుదంరోషాదిం క్యభిచారిభావాలు ' ఇందులో ఉఠిటోయి 
(భర. వ.313-316). ' My St ty Fhe, 

/ 
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“తరములు Fees పీతిలేకపోవటం అరతి” అని Pe 

చెప్పిన దానిని ఉన్మాదంతో సమన్వయం చేయవచ్చు. 

ఖ్ క్స్ న్యభిచారిభావాలలోకూడా ఉన్మాదం” వర్లితమైంది. 

(vi) వ్యాధి : 

మూలం: సామదావార్హ సంభోగ: కామ్యెః సం(పేషతై రసి | 

. సర్వ ర్నిరాకృతె పశ్చాద్. వ్యాధిః సముపజాయతే || 
ముహ్యతి హృదయం క్వాపి ప్రయాతి శిరసశ్చ వేదనాతీవ్రా 
వద్చతించావ్యుపలభల హ్యష్టమమేవం ప్రయుంజీత | 

“os శా, 20-187-88) 

తాత్సర్యం : సామ-దాన-అర్హములనే ఉపాయాలను 'వ్రయోగించటం, 

దూళికలను రాయబారమంపీంచటం-- పవి నిరద్ద కాడ తప్పులు వ్యాధి దిని 

స్తుంది. 

వృదయం మోనాం చెందటం, ఎచ్చటీకో తెలియకయే వెళ్ళటం, తీవ 
మైన శిరోవేదన ధైర్వం లేకపోవటం మున్నగువానిచేత వ్యాధిని అభినయిం 
చౌలి, 

"టీక : “కోరుకొన్న కలయిక సాధ్యం కాకపోవటం చేత కలిగే తావం 

వ్యాధి అవుతుంది. నంతావం, నిఃశ్వాసం, చల్లని వస్తువులను సేవించటం, 

జీవితాన్ని లెక్క చేయకపోవటం, మోహం, మరణించాలన్న ' తలంవు, ధైర్యం 

కోలుపోవటం, ఒక్కసారి (విరుచుకొని) పడిపోవడం, అవయవాలు వదులుగా 

ఉండటం మున్నగునవి ఇందలిచేష్టలు” అని సింగభూపాలుడు. (రసు. Il 

-194-95). 

తాషాధిక్యం జరం అనీ, శరీరం చిక్కటం కార్యం అనీ లా! 

“పియునితోడి సమాగమం బాగా ఆలస్యం అవుతూ ఉండటం చేత కలిగే 

మన్మథజ్వ్యరం తాపం అవుతుంది. వైవర్ల్యం, అ[శువు, విస్వరత్వం, మద 

పొర్దాడటం, నిశ్వాసం, ముఖశోషం మున్నగునవి ఇందలి అనుభావాలు” అని 

భరతరన | వ్రకరణకర్త 



450 సొత్తి (కాధినయం 

(1x) జడత : 

మూలం : పృష్టా నకించిత్ ప్రబూతే నశ్రుణోతి నపశ్యతి | 
హాకష్టవాక్యా తూపష్టీకా జడతాయాం గతన్మృతిః || 
అకాండే దత్తహుంకారా తథా ప్రశిథిలాంగికా | 
'శ్వాసగస్తాననా చైవ జడతాభినయే భవేత్ ||. 

-(నా.శా.XX11-189-190) 

తాత్పర్యం : ఏమి అడిగినా నమాధానం చెన్సకపోవటం, దేనినీ వినకుం 
డటం చూడకుండటం, “హో వో” అని కష్టనూచకాలెన మాటలు అనటం, 
మౌనంగా ఉండటం, న్మృతిలేకుండటం, “జడతి అనబడుతుంది. అనమ' 
యాలలో వాఠాత్తుగా వొంకారం చేయటం, అంగాలు వదులుగా ఉండటం, 
నిఃశ్వానాలు మున్నగువాని చేత జడతను అభినయించాలి. 

టీక : “జాడ్యంి అంటే ప్రతిపత్తి (= సరి అయిన జ్ఞానం) లేకపోవటం 
అని శారధాతనయుడు. (చూ. వ్యభిచారిభావాలు). 

“ఇష్టం- అనిష్టం అనేవి కొంచెం కూడా తెలియకపోవటం, వ్రశ్నకు జవాబు 
ఈయకపోవటం, ఎవరినీ చూడకుండటం, ఏదీ వినకపోనటం, ఎవ్వరినీ కలియక 
ధ్యానంలో ఉండటం జడత అవుతుంది. స్పర్శ తెలియకపోవటం, వైవర్ష్యం, 
శిథిలాంగత (౦, అకాండహొంకారం, స్తంభం, నిశా నం, కృశత 0 మున్నగునవి 
ఇందలి అనుభావాలు” అని సింగభూపాలుడు (రను. 11 -196-98). 

“నాయకుని పొందలేకపోవటం వల్ల కలిగిన అధికమన్మథతావం. చేత జ్ఞానం 
(=. తెలివి) నశించటం మూర్చ అవుతుంది” అని భరతరస।వ్రేకరణకర్త; ఆను 
భావాలు సింగభూపాలాదులు చెప్పినవే. 

(ఇ) మరణం : 
మూలం :. సర్వః కృత్రెః (పతీకారె ర్యచి వాస్త సమౌాగబుః | 

కామాగ్నినా ప్రదీప్తా యా జాయతే మరణం తతః || 

. -(నా.శా,XX1I1-191) 

తాత్పర్యం : నమాగమోపాయాలన్నీ వ్యర్దం కావటం చేత (= నమా 
. మం _ చేకూరనప్పుడు), కామాగ్ని (ప్రదీవ్తమై మరణం నంభివిన్తుంది. (= 

_ మరణ ప్రయత్నం జరుగుతుంది లేదా మరశేచ్చ వర్ణితమవుతుంది). 
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టీక : “రసవిచ్చేదకారణమవుతుంది కావున మరణం వర్ష ంవనే వర్షింపరు. 

ఒకవేళ వర్షించదలచిత్తే మరణ(వేయత్నం మాత్రం వర్లింపవచ్చు. వ్రత్యుజ్జీవనం 
శీఘ్రంగా కలిగేటట్టయితే - మరణాన్ని కూడా వర్ణిస్తారు” అని విశ్వనాథుడు 
(సా.ద.నూ. 216). 

మరళలేచ్చ కలిగినప్పుడు - 

“లీలాశుక-చకోరాదులను ఆవ్నలెన చెలికత్తెలకు అవ్పగింతలు పెట్టటం, 
కోకిలల మధురాలాపాదులు వినటం, మందానిలం ఆశ్రయించటం, వెన్నెలలో 

_తిరుగటం, . మామిడి వూలగుత్తులను చూడటం, ఉరి మున్నగు వానిని 

సిద్దం చేసుకొనటం, కన్నీళ్ళ తోడి చూపు మున్నగునవి సంభవిస్తాయి” అని" 
సింగభూపాలుడు (రను. 1- 198 -200). 

కోకిలాలాపాలు మున్నగువానిని విరహిణులు భరించలేరు; కాన్కీ వానికి 
సుముఖత(ం చూవటమంశే ప్రాణాలకు తెగించటం అన్నమాట! ఇటు 

నంటి వర్లనలు తెలుగు ప్రబంధాలలో చూడదగును. మరణాభినయం వ్యభిచారి 

భావములరిదు వివరింపబడినది. 

(2) విరహా చినలంభిం- : 
మూలం ౩ కొలశ్షేవస్తు సంప్రాస్తేః కొర్యాదా$ పొరతంత్ర్యతః || 

వీక[గ్రామస్థయో ర్యూనో ర్విరహ స్పో౬ఒ భిధీయతే | 
లౌత్సుక్య చింతానిఃశ్వాస వితర్కాద్యనుభావభాక్ |! 

-(భ.ర. వ.321-22) 

6: నకగామస్రయో యూనోః=జ కే (గామంలో - ఉన్న యువతీ 
యువకులకు; కొర్యాత్, నా పారతంత్రతః = కార్యభారం చేత లేదా, 
నరాధీనత చేత) కాలన్షేవః (తు), నంప్తావ్తేః = కాలవారణం, సంపా 
వ్తీ స్తే) న విధవా అభిధీయతే = అది, "ఏరవాం (అని) చెవ్పబడుతున్న ది. 
జొతు సిక్సు చింతా నిశాాన్క వితర్శ-ఆది, అనుభానభాక్ = (ఆ నిరవాం ) 

జొత్సుక్కం చింత నిశ్వాసం, వితర్శ ౦ మున్నగు అనుభావాలతో కూడీ 
ఉంటుంది. | 

తాత్పర్యం : ఒకే /గామంలో శనవ।టికీ కొర్వఖారం చేత లేదా వరా 

ధినతనల్ల' ci eave రల ర్రేక సోన RE: సంభివిన్తుంది, 
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జొత్తుక్కం, చింత, నిఃశా (నం, ys మున్నగు అనుభానాలు. ఇందు 

కలుగుతాయి. 

తేక: సంగమం కలిగిన తరువాత ఏదేని కారణం చేత సంభవించిన 

ఎడబాటు విరహం అవుతుంది. కార్యభారం చేత, లేదా వరాధీనత వల్ల కలిగిన 

విరహం ఇంద్లు వర్షితమైనది. ఇంక తదితర కారణాలవల్ల సంభవించే ఎడబాటులు 
తరువాత వివరింపబడగలవు. ఈ విరహంలో కూడా దశకామావస్తలకు అవకాశం 

ఉంటుంది, : 

(3) మౌన వివలంభం : 
మూలం : ముహుఃకృతో నేతినేతి ప్రతిషేధార్ర వీప్పయా | 

_ ఈప్పితాలింగనాదినాం నిరోధో మాన ఉచ్యతే || 

సోఒయం సతు ర్నిర్హేతు రితి ద్వేధాత్ర హేతుజుః | 

ఈర్త్యయా సంభవే దిర్వ్యా త్వన్యాసంగిని వల్లభే 1 

అసహిమ్ముత్వమేవ స్యాద్ద్రష్టే రనుమితేః శ్రుతేః 

_ ఈర్వ్యామానే తు నిర్వేదావహిళ్తా. గ్లాని దీనతాః || 

చింతా చాపల్య జడతాొ మోహాద్యా వ్యభిచారిణః | 

భోగాంక గో త్రస్థల నోత్స్వవ్నె రనుమితి (స్త్రీధా || 

శ్రుతిః ప్రియాపరాధస్య శ్రి రాప్తసఖీ ముఖాత్ | 

॥ కారణాభావసంభూతో నిర్తే తుః సాద్ ద్వయోరపి || 

అవహిత్తాదయః తత్ర విజ్లేయాః వ్యభిచారిణః | 

నిర్తేతుకః స్వయం శామేత్ స్వయంగ్రాహి స్మితాదెభిః || 

'హేతుజన్తు శమంయాతి యథాయోగ్యం ప్రకల్పితైః ' 
సామ్నా భేదేన దానేన నత్యుషేక్షా రసాంతరైః || 

_-తత్రప్రియోక్తి కథనం యత్తు తత్సామగీయతే 

సభ్యాభి రుపొలంభ వ్రయోగో భేద ఉచ్యతే [| 

వ్యాజేన భూషణాదీనాం air బానముచ్యతే | 
నళ పాద ప్రణానుః స్యాత్ తూష్టీం స్టి సితి రుషేక్షణమ్ |! 

అకస్మిక భయాదీనాం కల్పనా స్యోద్రసాంతరమ్ 

యాదృచ్చికం బుద్దివూర్వ మితి దే ధా నిగద్యతే || 
అనుకూలేన దై 'వేన కృతం యాదృచ్చికం భవేత్ | 
ప్రత్యుత్చన్నధియా పుంసా కల్పితం బుద్ది పూర్వకవ్ || 

-(ర.సు.11.201-211) 
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అర్హం :న- ఇతి మువాః కుతూ (పతిమేధార్థ వీవ్తయా = వద్దు, వద్దు 
అంటూ, మాటిమాటికీ, (పతి వే ధార్డాలను తెలుపుతూ; ఈవీ త-ఆలింగనా 

దీనాం, నిరోధు, యాన, ఉచ్చతే = అభీష్టములౌ న, ఆరింగనాదులను, అడ్డు 

కనటం మానం, ( అని) చవృబడుతున్న ది. నఃఅయం, న పౌతుం, నిర్లేతుణ 

ఇతి ద్వేధా =ఆయది, నహేతుక (మానం), నిర్హేతుక (మానం), అని 
రెండు విధాలు. 

అత్మ వాతుజ్కు ఈర్త్యయా, నంభవేత్ = ఇందు పాతుజుమైన 
మానం, ఈర్ష్యవల్హ నంభవిన్తుంది. 

అన్వానంగిని వల్రభే దృష్టేక అనుమితేజ (శుతేం అసహిష్టుత్తగం-ఏవ 
(త్తు ఊఈర్గా = "వల్లభుడు అన్య ప్తీనక్తుడు కొగ్కా దానిని చూచికొని, 
ఊహూంచికాని, వినికాని నహింవకుండటం ఈర ర 

ఈర్వామానే (తు), నిర్వేచ, అవపొత్తా, గ్లాని దీనతాజ చింతా, 
చొనల్యు జడత్కొ మోహోదా క చ భిచారిణః = ఈర్తామానమందు- 

నిర్వేదం, అవహిత్త గ్లాని దినత్క చింత్క చావల్యం, జడత్క మోహాం 

మున్నగునవి వ్యభిచారిభావాలు, 

అనుమితి భోగ-అంక్క గోతస్టలన్స ఉత్స (పెక (త్రిధా = అనుమితి (= 
అనుమానం)-భోకచివ్నో లు, గోత్రస్థలనం (= పొరపాటున వేరొక నాయిక 
వేరు ఉచ్చరించటం), ఉత్సవ్నం & న్వవ్నంలో వేరొక నాయికవేరు ఉచ్చ 
రించటుం) అనే . (భోదాలచేత) మూడు విధాలు. 

_ఆవ్తనఖభీముఖాత్ , (పయావరాధన ర శ్రుతిని (శుతిః = అన్హులగు చెలికత్తెల 

దారా, , ద్రయుడొనరి )న అవరాధం వినటం (శుతి. 

కారణ-అభావనంభూతః, ద (యో అది, నిరే ర్లేతుఃస్వాత్ = ( సరఆయిన ) 

కారణం ' లేకయే, నాయికానాయకులకు కలిగిన మానం, నిర్హే తుకమానం అవు 

తుంది. తత్ర, అనహిత్తాఆదయః, వ్యభిచారిణః, విజ్ఞ్లో యా = ఇరిదు, అననొళ్ల 

మున్నగునవి వ భిచారిభావాలు (అని) తెలియవలె. 

నయం గాహి న్నీ తాఆదిభి న్లిర్తే తుక్కు, నయం శామ్యేత్ = తమంత 
కలిగిన చీరునవ్ను( మున్నగు వానిచేత, నిర్తే లా తనంతట శాంతి 

పొందుతుంది. 
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పాతుజు (త్స), యథాయోగ్యం, ప్రకల్సితెఃక సామ్నూ, భేదేన్స దానేన, 
నతి-ఉ వేక్షా రసాంత్సరైక శమం, యాతి =సహపేతుకమగుమానం-యధథా 
యోగ్యంగా. , కల్సించబడిన సామం, భేదం, దానం, నతి, ఉచవేక్ష, రసాం 
తరం- వీని చేత శాంతి పొందుతుంది. 

తత్ర యత్ (తు) , (వీయ-ఉక్తికథనం, తల్, సామం గీయతే = 
అందు, వీది (ప్రీయోక్తులను చెన్సటం కలదో అది సామం (అని) చెవభడు 
తుంది. 

నఖ్యాదిభి ఉపాలంభ (వ్రయోగ్క భేద ఉచ్యతే = (నాయికను గూర్తి)) 
చెరికత్తెలచేత నిందావాక్యాలు వలికించటం, భేదం (అని) చెప్పబడుతున్న ది. 

వ్యాజేన, భూషణ-ఆదీనాం, (వ్రదానం, ధాన, ఉచ్చతే = ఎదేనినెవంతో, 
భూషణాలు మున్నగువానిన్సి ఇవ్వటం, దానం (అని) చెవృబడుతుంది. 

పొద వలామః, నత స్వాత్ నా (1 నాయికయుక్క } ౫ధాౌలకు నమన్క 
రించటం, నతి ' అవుతుంది. 

తూస్తీ ంన్టీతి, ఉ వేక్షణం = ఊరక ఉండటం, ఉవేక్ష. ఆకస్సీ క భయ- 
ఆదీనాం, కల్పనా రసొంతరం, సా ల్ = ఆకస్మీకంగా భయం మున్న గువా 
నిని కల్పించటం, రసాంతరం అవుతుంది. 

యాద్ధచ్చికం బు ద్రివూర్ణం, ఇతి ద్వేధా నిగద్యతే = (రసాంతరం 
అనేది? యాద్భచ్చికం, బుద్దివూర్ల(కం అనే భేదాలచేత రెండు విధాలు (అని) 
చవ్చుబడుతున్నుది, ఆనుకూలేన్క' దై వేన్స కృతం, యాద్ధుచ్చికం, భవేల్ = 
అనుకూల ద్ర వం చేత చేయబడినది (= ఉరుములు, మెరువులు మున్నగునవి 
రావటం) యాద్బచ్చి కం, అవుతుంది. 

(ప్రత్యుత్త న్న ధియా వుంస్కా కల్పితం, బుద్దివూర్హకం = నమయోచిత 
మైన బుద్దిగల, వ్రరువునిచేత్క కలి న ంనబడ్నద్కి బుద్రివూర్హ్యకం. 

_శాత్చర్యం : “వద్దు వద్ద అంటూ మాటిమాటికీ న్యతి రేకతను 
చూవవ్తూ  ఆలింగనాదులను అడ్డుకొనటం 'మూనం” అవుతుంది. నహ 
తుకం, నిర్లేతుకం అని ఈ మొనం రెండు విధాలు. 

నహేతుకమానం = ఇది ఈర్హ్యనల్ద నంభవిస్తుంది. వల్థభుడు అన్నస్త్రీ, 
నక్తుడుకాగా దానివి చూచికాన్సి ఊహించికాని, వినికొని నపొంనకుండటం 
ఈర్గ్య. ఈ ఈర్హ్యామానంలో -నిర్తేదం, అవహిళ్హ్రు గ్లాని దైన్యం, చింత్క 
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చొవల్యం జడత్య, మోహాం మున్నగునవి వ్యభిచాంభానాలు, ఊహెంచటుం 

(= అనుమిత్సి) మూడు విధాలు : భోగచివ్న్మోల: వల్ల, గోత్రస్థలనం వల్లి, 
ఉత్స్మ్యవ్నం వర్ద. ఆవ్హులైన చెలికత్తిలదా (రా (పయుడొనర్షి Tn) అవరాధం 

వినటం (శ్రుతి fa వినటం). 
న పాతుకమానం, యథాయోగ్యంగా కల్పించబడిన సామం, భేదం, 

దొనం, నత్మి ఉవేక్ష, రసాంతరం - వీటి చేత శాంతి పొందుతుంది. 

ఏదేని నెవంతో భూవషణాదులను ఇవ్వుటందానం. (ప్రీయోక్తులను చెవృటం 
నామది. 

చెలికత్తెల చేత నాయికను గూర్చి నిందొవాక్వాలు నలికించటం భేదం. 
నాయిక పొదాలకు నమన్మ్కరించటం నతి. ఊరక ఉండటం ఉవ్నేక్ష. 
ఆకస్మీ కంగా భయాదులను కల్పించటం రసొంతరం. రసాంతరం అనేది 

యాదృచ్చికం, బుద్రివూర్హకం అని రెండు విధాలు. దై వానుకూల్యంతో ఉరు 
ములు మెరువులు మున్నగునవి రావటం యాదృచ్చికం. 

నాయకుడు నమయోచితమైన బుద్దితో కల్పించినవి బుద్రివూర్హకం. 

నిర్లేతుకమానం : నరి అయిన లేదా తగినంత కారణం లేకుండానే 
నాయికొ-నాయకులకు కలిగేమానం నిర్హేతుకమానం అవుతుంది. ఇందులో 

అవహోళ్తు మున్నగునవి వ్యభిచారి భావాలు. తమంత కలిగిన చిరునవ్వు, 

మున్నగు వొటిచేత, నిర్తేతుకమానం, తనంతట శాంతి పొందుతుంది. 

టీక : 1. నాయకుడు అన్వాసక్తుడు ! కాగా నాయికకు కలిగే చిత్తవిక్రియ 

“ఈర్ష్య అవుతుంది అని విద్యానాథుడు. . 

2, నిర్తీతుకమైన మానాన్ని ప్రణయమానం అన్నాడు. భ.ర.ప్ర.కర్త, 

నిర్హేతుకమైన '(వణయ) మానం వురువులకు కూడా కలుగవచ్చు - ఇంటి. 
సనులలో శె తెనులక, లేదా ముస్తాబు పూర్తికాక, లేదా అత్తమామల "సేవలు: చేస్తూ, 

లేదా ఆడువడుచుల వేళాకోళాలు మున్నగువాని వల్ల నాయిక వడకటింటికి 

చేరటం ఆలన్యమైనప్పుడు. 

3. నిర్హేతుకమానంలో కోవంనెఫంతో చుంబనాదుల పట్ల ఆలన్యం ' జరు 

గుతుంది. దానికి (షేమవరిక్ష ఫలం, 

భావకౌటిల్య (= కవేట). మానం అనేది కూడా నిర్తే తుకమైనదే, కొని 

ఇందులో చులబనాదుల పట్ల విలంబం లేకపోవటం ఫలం 
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4. సింగభూపొలుని వలెనే శారదాతనయ - విశ (నాథులు కూడా 

మానవిప్రలంభాన్ని వివులంగా వివరించినారు. 

5 అనునయపర్యంతం ఓర్పు లేకపోతే, అది విప్రలంభ భేదం కాజాలదు. 

అది *'సంభోగసంచారి”* అనే పేరుగల భావం అవుతుంది అని విశ (నాథుడు. 

6. నాయికా నాయకులు పరస్పరం అజ్ఞోల్లంఘనం చేయటం వల్ల కలిగేది 

ప్రణయమానం అనిచెప్పి ఈర్వ్వామానంలో ఉపాలంభం (= దూషించటం), 
భర్షృనం (= బెదరించటం), తాడనం (=కొట్టటం), బముఖత్వం మున్నగువానిని 

అనుభావములుగా పేర్కొన్నాడు భరతరసవ్రకరణకర్త. 

7. పీ (యామధ్యానాయికలలోని మానభేదాలు, ఆసందర్భంలోనే వివరింప 
బడినవి, 

(4) (నవాన నివలంభం : 
మూలం :.పూర్వసంగతయో ర్యూనో ర్పచే ద్రేశాంతరాదిభిః 

చరణవ్యవధానం యత్, స ప్రవాస ఇతీరితః || 
తజ్జన్యో విప్రలంభో౭._పి ప్రవాస ఇతి సమ్మతః | 

. వార్షగర్వమద వీడా వర్షయితా ౮ నమీరితాః || 
శృంగారయోగ్యాస్స ర్వేఒపి ప్రవాస వ్యభిచారిణః | 
కార్యతస్సృంభ్రమాచ్చాపాత్ తత్తింథా తత్ర కార్యజః | 
బుద్దిపూర్వతయా యూనోః సన్నిధాన వ్యషేక్షయా | 
ధర్మార్హ సంగ్రహో బుద్దివూర్యో వ్యాపారః కార్యమ్ ||. 
వ్పత్తో నర్తిష్య మాణశ్చ వర్తమాన ఇతి త్రిధా | 
ఆ 'వేగః సంభ్రమః సోఒపి నెకో దివ్యాది భేదతః |! 

-(ర.ను.11-212-16) 

అర్థం : యత్, వూర్తసంగతయోక యూన్మో దేశాంతరాదిభి చరణ 
వ్యవధానం, భవేత్, న్మభవానః ఇతి ఈరితః = వీది (= ఎవడు), 
పూూర్హం నమాగమం కలిగిన యువతీ - యువకులకు, దేశాంతరగనునం 

_ మున్నగువాని వల ఎడబాటు, నంభీవిస్రే, అద్కి వ్రవొనం అని చెవ్పబడు 
తుంది. తల్-జున్వు, వివ్రలంభ్యూ అవీ (వవానణ ఇతి, నమ్మతః = ఆ 
బ్రబానం వళ్ల, వుట్టన్క విభ్రలంభీం, కూడా (వపొనం అని అంగీకరింనబడింది 
(-దినినే (థవాన ఖిదలంభం అని కూడా అంటారు ). 
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వార్ష గర్హగ, మద్క బ్రీడ్కా వర్హయిత్సా శృంగారయోగ్వాా నర్వే అవ 
వవానే, వ్యభిచారిణః, నమీరితాణ= వారం, గర్వం మదం (వీడా. వీనిని విడిచి, 
శృంగారయోగ్యాలె న తక్ష న నర్వభావాలు, కూడా (వవానమందు, వ్యభిచార 
భావొలుగా గణింనబడ నని. 

తల్, కార్యత్క నంభమాల్, శాపొల్, (తిధా = అది a య గ్రవానం }, 
కొర్వజుం, సంభ్రిమజం, శావజం, (అని) మూడు విధాలు. 

యూన్మో నన్ని ధాన వ్య వేక్షయ్యా, బుద్రవూార్లగతయా కొర్యుజు = 

యువతీ-యువకులు, ఒకరిదగ్గర ఒకరు ఉండవలెనన్న కోరికతో ఉన్నవృటికీ, 
బుద్ది వూర్తకంగా కలిగినది, "కొర జం. (= కలా. వలన కలిగిన (ప్రవానం) 
అవుతుంది. 

ధర్మ- అర్త-నంగవాః, బుద్దివూర్లః వ్యాపార కార్యం = ధర్మం, అర్తం 

నం(గహించవలెననే బుద్దివూర్హ్యకముగు వ్యాపారం కార్యం, 

వృత్త వర్తివ్యమాణజ వర్తమాన ఇతి, (తిధా -=(కార్యజమగు) ' 
(వ్రవానం, వృత్తం, (=భూతంా జరిగినది), వర్త్రవ్వమాణం (=భొవి =జరుగ 
బోయేది), వర్తమానం (=జరుగుతున్న ది), అన్మి మూడునిధాలు, 

ఆ వేగ, .నంభ్రమ్మ సః.-,అపీ దివ్వాది. భేదతం న ఏకః = ఆవేగం 
అనేది నంభముం; అది దివ్యాదిభేదాల త అనేక విధాలు, 

తాత్చర్యం : వారం నమౌగమం కలిగిన యువతీయువకులకు దేశాం 

తర గమనం. మున్నగు వౌవిచేత కలిగిన ఎడబాటు ప్రదానం అవుతుంది. ఆ 
ప్రవానం వ్యు కలిగిన వివ్రలంభం కూడా (వ్రవానంగానే చెప్పబడుతుంది, 
ఇందులో నర రం. గర్వం, _ ముదం, బీదా ఇవి తస్ప. శృంగారయోగ్యాలయిన 
తక్సి_న నర్హభావాలు వ్యభిచారి భొవాలుగొ (వనక్త ములవుతాయి, (వవానం 
- కొర్ జం, నం[భుచుజం, శావజం అని మూడు విధాలు. “ధర్మం అర్ద 6 ఇవి 

సాధించవలెననే శోరికతో ' కూడిన బుద్రివూర్వకమగు వ్యాపారం, కార్యం. 
ఒకరి దగర ఒకరు ఉండవలెనని కోరుకొన్న, టే గ) శ్ బుద్రివూర్హ్వకంగా ఎదడదొటు 

కలిగించుకొనటం కొర్యజమగు (భవానం అవుతుంది. ఇది, వృత్తం-వర్తి వ్య 

మూణం-వర్త మానం అనేభేదాల చేత మూడు విధాలు. 

ఆవేగమే సంభ్రమం, అది 'దివ్యాదిభేదాలచేత అనేక విధాలు. 

టీక : ప్రోషితభర్త్రక విషయంలో వృత్తాదిభేదాలు వివరించబడినవి. 
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అవేగం యొక్క భేదాలు వ్యభిచారిభాన వివరణలో చెన్పబడినవి. 

శావజమైన (ప్రవాసాన్ని వేరే భేదంగా, తరువాత వివరిస్తాను. 

అనుభావాలలో లంబాలకత్వాన్ని (= (వేలాడే జుట్టును) ' అధికంగా చెప్పి 
నాతు భరతరస ప్రకరణకర్త ం 

కొంతకాలం కలిసి ఉన్న (ప్రేయసీ ప్రియులు భిన్నదేశములందు ఉండటం 

ప్రవాసం; ఆ ప్రవాసం వల్ల కలిగిన విప్రలంభం కూడా “ప్రవాసం అనే 
చెప్పబడుతున్నది. ఇందు- హర్షం, గర్వం, మదం, (పీడ అనేవి తన్న తక్కిన 
వ్యభిచారి భావాలన్నీ ఉంటాయి. 

ఈ |వవానం కార్యజం, నం(భ్రమజం, శావజం అని మువ్విధాలు, 

kL కార్యజం : ధర్మం, అర్హం మున్నగునని సంపాదించవలెనన్న బుద్ధి 
వూర్వకమగు వ్యాపోరం “కార్యం” అవుతుంది. వ్యాపారం కోసం దేశాంతరం 
వెళ్ళటం మున్నగునవి దీనికి ఉదాహరణములు. కొార్యజమగు (ప్రవాసం మరల 
మూడు. విధాలు-- వృత్తం, వర్తమానం, వర్తి ష్యమాణం, 

(1) వృత్తం : భూతవూర్వం అంటే ఇదివరకు జరిగినది, 

(1) వర్తమానం : “వెడుతున్నాను అని ప్రేయుడు చెప్పినప్పుడు. ' 
(iii) వర్తి్యమాణం : ఎడబాటు ఇంక తప్పదు అని తెలిసనప్పుడు. 

ప్రోషితభర్తృకాదిభేదాలు ఇవ్పట్ల స్మరణార్హ ములు. 

2, సంభ్రమజం :' ఆవేగం సంభ్రమం అవుతుంది. ఇది దివ్య 
మానుష-నిర్హాత-ఆదులవల్ల ఆకస్మికంగా కలుగుతుంది. (విక్రమోర్వశీయమందలి 

 ఊర్వశీ-వురూరవుల ఎడబాటు దివ్యసంభమజం). ' 
రే. శాపజం ? మేఘసందేశంలోని యక్ష విరహం, 

(5) శాన వివలంభిం : శ 
మూలం : శాపో వైరూవ్యతాద్రూవ్య ప్రవృత్తే రైవిధో భవేత్ | 

'ప్రవాసః శాఫ వై రూష్యాదహలాాగొతమాదిష | 

. -(ర.సం . 11-216-17) 

అర్థం ౩ శాన వై రూవ్యతొాదూనవ్యనన్ఫత్తేప ది(విధ భవేల్ = శానం 
(= శావవివ్రలంభ), వైరూవ్యం (= వేరురూవు కలుగటం), తొద్రూన్యం 
= తన్నరూవే ఉండటం), అనే భేదాల చేతృ రెండు నిధాలు అవుతుంది. 
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శావవై దూప్యాల్, (వవానః, అవాల్యాగౌతమాదివు = శావంవల్థ వెరూ 
వ్యంతోడి వవాసానికి అవాల్యా-గౌతములు మున్నగువారు (ఉదావారణములు). 

తాత్పర్యం : శాన వ్మివలంభం అనేది రెండు నిధాలు- వె రూవ్యం, 
తాదూవ్యం. వెరూప్యొనికి అవాల్యాగౌతములు ఉదావారణ కొగ్భా తాద్రూ 
ప్యానికి మేఘునందేశమందలి యక్షిణాయక్షులు ఉదావారణ. 

టీక న జొడ భం వల్లకానీ, శావం వల్ల, కానీ ఒకరికొకరు దూరంగా ఉన్నా, 
దగ్గరగా ఉన్నా సంగమం లేకపోవటం శావవి[పలంభమవుతుందని భ.ర.(వ.కర్త. 
“జాడ్యం అంటే భయంకరరోగం అని చెప్పవచ్చు, దీనివల్ల కూడా సంగమం 
అసంభవమవుతుంది. 

సన్నిధిలో ఉన్నా సంగమం లేకపోవటానికి ఉదాహరణ పొండురాజు పొందిన 
శౌవం, 

వైరూవ్యం (= రూవం మారటం), తాద్రూవ్యం (= ఉన్నరూవే 
ఉండటం) అనే భేదాల చేత శాపం రెండు విధాలు, 

అహల్యా-గౌతమాది విషయం వెరూవ్యం, యక్షవిషయం తాద్రూవ్యం. 
శావం వల్ల అహల్య రూవుమారిపోయింది; కానీ యక్షడు సహజరూవంలోనే 
ఉన్నాడు. 

ఉదా : కశ్చిత్ కాంతా విరహగురుణా స్వాధికారాత్ప్రమత్తః - 
శాపేనాస్తంగమిత మహేమా వర్షభోగ్యేన' భర్తుః | 
యక్షశ్వశ్రే జనకతనయా స్నావవుణ్యోదశేషు 
స్నిగ్గచ్చాయా తరుషు వనతిం రామగిర్యాశ్రమేషు 1! 

(మేఘదూతం-1-1) 

-అధికొర నిర్వహణలో ప్రమత్తుడుగా ఉన్న ఒకానొక యక్షుని “సంవ . 
త్సరకాలం (ప్రీయావిముక్తుడవు కమ్ము” అని ఇంద్రుడు శఫించగా నశించిన 
మహిమ కలవాడై, జనకతనయాస్నానం చేత నేవిత్రములయిన జలములు, చల్లని 
నీడలనిచ్చు చెట్టు' కల రామగిర్యాశ్రమమందు నివాసం ఏర్పరచుకొన్నాడు. 

భరతాదులు చెప్పిన దశలేదా ద్వాదశకామానస్థలు. కాక్క విశ్వనాథుడు వ్రవా 
నమందు వదకొండు స్మరదశలను వేరుగా పేర్కొన్నాడు. 1. అవయవముల 
అసౌప్ఫవం (= మాలిన్యం), 2. తావం (= విరహజ్వరం), ' 3. షాండుత, 4. 
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కృశత, ధ్, అరుచి (క వస్తువైరాగ్యం), 6. అధృతి, 7. అనాలంబం (= 

శూన్యహృదయం), 8. తన్మయత, 9. ఉన్మాదం, 10. మూర్భ, 11. మృతి. 

అభిలొషాదిదశలును, ఈ దశలును - ఉభయములును ఉభయత్ర సంభవించేవి 

అయినప్పటికీ చిరకాల ప్రసిద్దిని పట్టి విడదీసి చెప్పడమైనది (సౌ.ద. 224 
నూ.). 

( 6) కరుణ వివలంభం : 

మూలం ౩ ద్యయో రేకస్యమరణే వునరుజ్జీవనావధా || 

విరహాః కరుణో ౬న్యస్య సంగమాశానివర్త నః | 

కరుణ(భమకారితా( త్ఫో౭౬.యం కరుణ ఉచ్యతే | 

సంచారిణోఒనుభావాశ్చ కరుణే విప్రవాసవత్ । 

-(ర.ను.11-212-14) 

.అర్హం వ ద్బగణయోః వకన్య మరణే =ఇరువ్చరిలో ఒకరు మురణీంనగా? వున 
ఉద్రీవనా అవధౌ = (వారు) తిరిగి జీవించే వర్యంతం ఉండే; విరవాః కరులణః 
= విరహం, కరుణం (= కరుణ బవలంభం ) అవుతుంది, 

అన్వన్య నంగమ ఆశానివర్తనః = రెండవవారికి నంగమం కలుగుతుందన్న 
ఆశలేకపోవటం చేత కరుణ (బభ్రమకారిత్సాత్ = కరుణము అనే (భొంతిని 
కలిగిస్తున్నందుచేత నః అయం కరుణః ఉచ్యతే = ఇది కరుణిము అని చెన్స 
బడుతున్నది; కరుణే నంచారిణః అనుభావాః (చ్చ) వివ్రవానత్ = కరుణ వివ 
లంభిమందు నంచారిభావాలు అనుభానాలు వ్రవాననినలంభమందు వలెనే 
ఉంటాయి. 

తాత్పర్యం : (వేయనీ (ప్రీయులు ఇరువురిలో ఒకరు నురణీంవగా, మరణీం 
చిన వ్యక్తి జీవించే నర్యధతం. ఉండే విరవాం కరుణం. అవుతుంది, జీవించిన 
వారికి మరణీంచిన వారితో సంగమం మరల కలుగుతుందన్న ఆశ లేకపోవటం 
చేత ఈ అనన కరుణము అనే (భాంతి కలిగన్తున్న అదువల్డ్ల ఇది ' “కరు 
ణవ్మివలంభం” అని చెన్సబడింది. ఇందలి వ్యభిచారి భావాలు అనుభొనాలు 
(ప్రవానదిప్రలంభినుందలి వే అవుతాయి. 

టీక : కరుణరసం, విప్రలంభ శృంగారం '- వీనిభేదాన్ని భరతముని వివరించిన 
విధం ఇంతకు ముందే పేర్కొన్నాను. కరుణము, వివ్రలంభము - అనే ఈ 
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| రెండు అవస్తలను కలిసి అరా (చీనాలంకారికులు “కరుణవి|వ్రలంభంి అనే భేదాన్ని 

కల్పించారు. 

శరీరంతో దేశాంతరం వెళ్ళటం వ్రవాసనిప్రలంభమవుతుంది; ఇంక ప్రాణా 
లతో లోకాంతరం వెళ్ళటం కరుణ విప్రలంభమవుతుంది. అయితే, దేశాంతరం 
వెళ్ళిన వ్యక్తి తిరిగిరావటం తథ్యమైనట్టు, లోకాంతరం వెళ్లిన వ్యక్తి కూడా 

తిరిగి రావటంలో నమ్మకం ఉన్నప్పుడే అది కరుణవిప్రలంభం అవుతుంది; తిరిగి 
రావటం లేకపోతే ఆది కేవలం. కరుణమే అవుతుంది. సంగమప్రత్యాశ చేత 
రతిస్తాయిభావం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. కరుణవిప్రలంభమునకు ఉదాహరణ 

_ ములు-- నాగానందంలో మలయవతి జీమూతవాహనులు, కుమారసంభవకాన్యంలో 

రతీ మన్మభథులు, కాదంబరిలో మహాశ్వేతా-పుండరీకులు. 

| శృంగారరస- ఆభాసం | 

రసాభాసాన్ని ' 'భరతముని చర్చించలేదు. శృంగారం "నుండి వాన్యర జని 
స్తుందని భరతముని" ఛెప్పీన సందర్భంలో శృంగారం - అనుకృతి రూవంగా ఇంకే 
అభాసరూవంగా హాస్యానికి హేతువు అవుతుందని, అభాసమంశ్లే _ అనౌచిత్యమనీ, 
అనౌచిత్యం , ఉన్నత్షోణనెల్ల. అది నా. నీ అభినప్రగున్తుడు వ్షివరించినాడు. 
(అంభా. 1 వ సం, వృష... ఏక్... Se 

''రనభావములళడదలి అనౌచిత ్ వదవ్పత్తి ఆ ఆభానమని కం విశ నాథుడిట్లా 

వివరించినాడు _ (సాద. 1-282) : 

మూలం: “సువన్నాత్తక పంవ్పుడుప్పువునప్రతనన్ని గతాయాం. చ! 

" బహునాయక విషయాక్లూం .రతా తథా౬,నుభయనివ్య యామ్! | 
ప్రకివ్వాయక, న్లిష్ణత్వే 'తద్యదద్ధమపాత్ర తిర్యగాదిగతే. Fy, 

wr) 

DEA hi నో ఎల్ 

జ 4 DT 

తాత రత :  ఉపవోతి' విషయ మైన రితి, ముని-గురువత్ని గతమైన రతి, 
పబనోయుక విషళదమునరతి, ఉభయనిన్టం కొని. రతి, వ్రతినాయకనిన్ట వై. మెన 

ర్ి అధమపా(తగతోమైన రీతి an gages - ఇని అనుచితొలు, కొన 

ఇవి శ్రీంగారరసాభాసాలు. 

టీక : అరాగం le ఇరువురిలో ఒకరికే రాగం bt. whe రాగం 

(= ఒక స్త్రీకి పలువురు వురుషుల మీద లేదా ఒక పురుషునకు _ అవ్యవస్థితంగా 

వలువురు (స్త్రీల. మీద రాగం ఉండటం), మ్లేచ్చరాగం (=. అనాగరికుల 
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రాగం), తిర్యగ్రాగం (= వశువక్ష్యాదుల రాగం) అనేభేదాల చేత శృంగారాభాసం 
సాధారణంగా నొలుగు విధాలు. 

(అనేక, స్త్రీలవె వ్యవస్థితంగా ఉండే క్రీకృష్ణరాగం ఆభాసంలో చేరదు - 
రసతరంగిణీకర్త }. 

ఉదా : తిర్యగ్రతి : 
_మధుద్విరేఫః కుసుమైకపాొత్రే 
_వపొప్రియాం స్వామనువర్తనూనః । 
శృంగేణ సంస్సర్శ నిమీలితాక్షీం 
మృగీమకండూయత కృష్ణసారః || -(కు.నేం.111-36) 

-తన ప్రియురాలితో కూడి తుమ్మెద, వుష్పం అనే పొత్రలో మధువు 
(త్రొగినది; న్పర్శ్గమాత్రాన ఫరవశమై కనులు మూసికొన్న అడుజింకను మగజింక 
తన కొమ్ముతో గోకినది. (అకాలననంతోదయ వర్షనలోనిది), 

మ్లేచ్చరాగం : 
భార్యాం మోహనసుస్తాం మృతేతి మతా '( ధావితే హాలికే | 
దరస్థుటితఫలోదరాభిర్హ సితమినకారా నలతాభిః || 

-(గాథానవ్షశతి-1/-90) 

ా నురతమోహమున నిద్రించిన భార్యను చూసి, ఆమె మరణించినదను 
కొని హోలికుడొకడు వరుగెత్తిపోతూఉండగా కొంచెం నగిలిన కాయలు గల 
ప్రత్తిముక్కల్లు వానిని చూచి నవు తున్నట్లున్న వి, 

టీక : “వశు వక్ష్యాదులక్కు మ్లేచ్చులకు గల రాగమాభాసమనటం సమం 
జనం కాదు; ఏలయన అచట కూడా విభావాదులుంటాయి, అవి లేనియెడల 
అచటి రాగ మాస్వాదమునకే రాదు కదా” అని వీకొనలీకర్తయగు విద్యాధరుడు 
పేర్కొన్నాడు. కాని, భరతముని చెప్పిన ఉజ్జలత, శుచిత్వం, దర్శనీయత్వం 
తిర్యక్ - మ్లేచు లవేట్లు సంభవం కాదు కావున వారిది రసం కొక రసొభాసమే 
అవుతుందని తక్కిన ఆలంకారికులు నిర్దారించీనారు. 

2. దుర్లభజనానురాగో _ లజ్ఞాగుర్వీ వరవశ ఆత్మా | 
ప్రియసఖి! విషమం (ప్రేమ మరణం శరణంను వరమేకమ్ | 

-(రత్నానళి -II-5) 
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ఎం “లి! నాకు దుర్హభుడగు రాజు వట్ల అనురాగం, సిగ్గో అధికం, నేనా 

వరాధీనను. ఇట్టా నాశేము విషమ మైనడి. -ఇవ్పుడు. నాకు మరణ మొక్కటే 
మేలైన శరణం” అని రత్నావళి చెరితో చెప్పి దుఃఖించినది. మరి ఇచ్చట 
ఏకతె త్రై ఠవానురాగం కాబట్టి ఇది అభాసం కాదా? అని ప్రశ్నించవచ్చు. పిమ్మట 

ఉభయనివృత్వం అయినవ టికీ, తొలుత వీకనివృత్వమే అయితే అది అభానత్వమే 
అని కొందరన్నారు. కొని ఇది వూర్వానురాగం. వూర్వానురాగంలో ముందుగా 
స్త్రీకి రాగం వర్షించి, తరువాత వురుషునకు వర్తించనలెనని శా స్త్రకారమతం. 
కావున ఇది .రసాభాసం కాజాలదు. అంతేకాదు. ఇచ్చట నొయకుని వట్ట రాగం 
యొక్క అభావం వర్షితమైంది. అభానం మూడు విధాలు - (1) ప్రాగభావం, 
2. అత్యంతాభావం, 3 ప్రధ $0సాభావం. వీనిలో |ప్రాగభావంలో దర్శన 
శ్రవణాది కారణాలవల్ల రాగం జనిస్తుంది. ఇందులో అభానత్వం లేదు. ఇంక 
తక్కీన రెండింటిలో. కారణాలు ఉన్నా రాగం -వుట్టదు. అందుచేత అచ్చట 
మాత్రమే ఆభాసం ఉంటుంది. కావున రత్నావళి వ్రభృతుల వూర్వానురాగం 
అభానం .కాజాలదు (రత్నావళి, చివరకు తాను కోరిన రాజును పొందగరల్లినది). 

2. హాస రం 

మూలం : హాస్యోవామహాసస్తాయి భావాత్మకః, స చ 

వికృతసర వేషాలంకార ధార్త ర్య లౌల్య కుహా కొసత్- 

ప్రలావ వ్యంగ్యదర్శన దోషోదాహరణాదిభిః 
విభావైః ఉత్సద్యతే. తస్వ్యోన్మనాసాకపోల 

స్పందన దృష్టివ్యాకోశాకుంచన స్వేదాన్యరాగ 
_ పార్ళ్యగహణాడిథిః అనుభా వైః అభినయః (ప్రయోక్తవ్యః. 

_. ... వ్యభిచారిణ శ్వాస్యావహీత్థాలప్య తంద్రా నిద్రా 
స్వవ్నవ్రబోధాసూయాదయః. ద్వివిధ 
శ్వాయ మౌత్మస్త్రః వరస్థ్రశ్చ. యదా వ్యయం 

-పానతి తదాత్మన్హః, యదా తు పరం. 

హాసయతి తదా పరస్త్రః, 

అత్రానువంశే ఆశ్యే భవతః - 

. = విపరీతాలంకారై ర్వికృళాచారాభిధానవేషైై శ్చ 
'వికృతై రర్హ విశేషై ర్త రృసతీతి రసః స్కృతో హాన్యః 11 

'వికృతాకారె ర్వా'క్యె 'రంగవికారె శృ వికృత వేమైశ్చ | 
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హాోసయతి జనం యస్మా త్తస్మాత్ జ్ఞేయో రసో హాస్యః || 

స్రీనీచవ్రకృతా వేష. భూయివ్యం దృశ ఏతే రపః | 

హాస్యభేదాలు : 

షడ్చేదాశ్చాస్య విజ్లేయా స్తాంచ వక్ష్యామ్యహం పునః || 

స్మిత మథ హసితం విహసిత ముపహసితం చాపహనిత 

. మతి హసితమ్ | 

“ద్వాద్వా భేదౌ స్యాతా ముత్తమ మధ్యాధమ ప్రకృత! || 

తత్ర 3 క 

. స్మితహసితే జ్యేష్థావాం మధ్యానాం విహసితోపహసితే చ | 

= అధమానా నుఫహసితం హ్యాతిసహితం చాపి విజ్లేయం !| 

సితో హాస్యః ప్రకీర్తి తః -4లై 

హాస్యః ప్రమథదై వతః -ట్తేడ్తే 

అంగవై పథ్య వా క్యెశ్చ హాస్యః (తీధాస్మృతః 

క -(నా.శా./1-4ఉ9-61, 77) 

గానిశంకాహ్యసూయా చ శ్రమశ్చపలతా తథా | 
సుప్తం నిద్రావహిత్తం చ 'హాస్యే భావాః ప్రకీర్తితాః || 

-(నా.శా.V1-110) 

అర్హం : వోన్యశనామ, వోనస్థాయి భావాత్మక = వోస్యం అనేది, వోనం 
న్లాయిభావంగా కలది. ot 5 

నః (చ), వికృత వరవేష, అలంకార ధొర్హ్స్య, .లౌల్య్క కువాక్క అనల్ 
(ప్రలావ, వ్యంగ్యధర్శన్య దోషోదావారణ-ఆదిభి విభాదెక ఉత్పద్యతే = అది 

(= ఆహోన్యం), వికృతముుతెన' వరవేష (= “కేకాధఢిరచన)- అలంకారాలు, 

ధార్జ్హ్యం (= నిర్జజ్ఞత), లౌల్యం (=: విషయములందు అనియతత (౦), 

కువాకం (= చక్కీలిగింతటు, పెట్టం ),. అనత్ప్సం్తలావం,. వ్యంగ్యదర్శనం (= 

అంగవికలులను చూడటం), అకార్యకరణములను 'విక్సతవేషౌదులను అనిమిత్త 

భయాదులను వర్ణించిచెవ్పటం మున్నగు నిధోహాల చల్హ్ల వోన్యం జనిస్తుంది. 

_ తన్య = దాని (= వోన్యం యొక్క); “ఓన్భ-నాసా-కపోల-న్పందన్క, దృష్ట 
వ్యాకోశా కుంచన్న నేద్య ఆన్యరాగ, , పొత్ళ్యుగ్రహణ-ఆదిభిఖ అనుభావైః, 

అభినయ, వ్రయోక్త వ్యూ =. వెదవులను ముక్కును ' చెక్కిళ్ళను నృందింన 
L 

| జేయటుం, కనులను కొలదిగా మూయటం వీఫారజేయటం, “న్నేదం, ముఖం 

- 
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రంగు మారటం, రెండు చేతులతో తన (వక్కలను వట్టుకొనటం మున్నగు, 

అనుభావాలచేత - అభినయం చేయదగినది, 

అన్య వ్యభిచారిణః (చ) = దానియొక్క, వ్యభిచారిభావాలు- అవ 

హిత్త్మా ఆలన్య, తందాౌ, ఇదా, స్స(వ్న, (ప్రబోధ, అనూయ-ఆదయః = అవ 

హిళ్హు ఆలస్యం, తం(ద (= గ. నిద్ర స్త (షం, (ప్రబోధం, అగూయ 

మున్నగునవి. 

అయం, ఆత్మస్థక -వరస్ణః (చ), ద్వివిధః (చ) = అది, ఆత్మన్షం, 

వర్షం అనే భేదాల చేత రెందు విధాలు. 

యదా నయం, నానత్కి తద్యా అత్న్మప్టః = ఎచ్చుట్కు న్తాయంగౌా నవ్ద 

టమ అచ్చట ఆత్మన్లం; యదా (తు), వరం, చోనయత్కి తదా వరః 

= ఎచ్చట్కు శితరులను నవ్వించట మో, అచ్చట వరం. 

అత్య ఆనువంళ్వే, ఆరే భవతః = ఇచ్చటి ఆనువంశ్యములయిన, 

ఆర్వలు కలవు. 

విసరీత-అలంకారె క్కి విక్పుత-ఆచార-అభిధానా వేష e( చ్) = వినరీతము 

.లౌన అలంకారాలు విక్చతములైన ఆచారాలు నామాలు వేషాలు- వీనిచేత; 

విక్టుతైః , అర్హవిశేవై ఇ వాసతి- ఇత్తి వోన్యరను, న్మృతః = విక్టుతమ్మురైన 

ఆర్హవిశేషాలు -వీనిచేత (=చూచి ) నవ్వటం వోనస్యరనం, అవుతుంది (ఇచ్చట 

అంగవికారాదులు కూడా ఊవానీయాలని ర.త, కర్త). 

విక్ఫుత-ఆకారై =వాక్యెళ్ఞ. అంగవికారైః (చ), విక్చతవే మై ౭(చ) యస్మాత్, 
జనం హాసయతి, . తస్మోత్, వోస్యరస జ్లేయః = విక్రతములెన ఆకా 

రాలు 'వాక్యాలు, అంగవికారాలు, వికృత వేషాలు దీనిచేత, ఎందువల్ల జను 

లను నవంచటం జరుగుతుందో అందుచేత (ఇది ) నోన్వరనం (అని) తెలియ 

వలె (ఇచ్చట-ఆన్యం అధరం వెద్దవికొవటం, వళ్ళుబయటవడటం, నాసా-కపో 
లాలు స్పందించటం, దృష్టి వ్యాకుంచనాదులు ఊవానీయాలు అని ర,త, కర్త ): 

_ వవరన్కు శ్రీ నీచ్మవక్రతౌ-దివ, భూయిన్టం, దృశ్యతే = ఈ (హోన్య) 

రసం, త్తలు నిన (ప్రక్షతులు -వీరియందే అధికంగా గోచరిస్తుంది. 

అను వట్-భేదాః(చ), విజ్ఞేయః = దాని (= వోన్యరనం) యొక్క 
ఆరుభేదాలు, ( ఉన్నవని) తెలియదగినది; వునా తాం (చ), అవాం, వక్ష్యామి 

= మరల వానిని (= ఆభేదాలను) . చెప్పుచున్నాను. 
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సీతం, (అథ) వాసీతం, వివాసీతం, ఉవవాసీతం (చ్చ), అవహాసితం, 
అతివాసీతం, దౌ (దౌ౮భేద ఉత్తమ-మధ్యమ-అధమ (ప్రకృత స్వాతాం = 

స్మీతం-వానీతం,. వివానీతం-ఉనవానీతం, అవవానీతం-అతివానీతం- ఇది రెండేనీ 

చొప్రూున (క్రమంగా ఉత్తమ-మదధ్య మ-అధమ (వక్ఫుతులకు వర్తి సాయి. 

స్మీతావానితే జ్యోష్టానాం, వివాసీత -ఉవవాసితే(చ), మధ్యానాం, అవవా 
సతం ( హీ)-అతిపొసీతం ( చా అనీ ), అధమానాం, విజ్లో యం = స్మ త-వాస్ 

తాలు జ్యోష్ట (= ఉత్తమ) ప్రక్రతులందు వివాస్త -ఉవవాసీతాలు మధ్యమ 
ప్రకృతులందు అవవాసీత-అతివొసీతాలు అధమవ్రక్రతులందు (ఉంటాయని) 
తెలియదగినది. 

వోన్టూ సీత ప్రకీర్తితః = వోన్యం, సీతవర్ణం (= తెలువురంగు) (అని) 
చెవబడనది. 

వోన్యః, ప్రథమదైవతం = వోన్యం వ్రమథుడు అధిదేవతగా కలది. 

వోన్యం, అంగ-ఎ వథ్య వాక్వెః(చ), (రాధా న్మృతః = హోన్యం-అంగ 

చేష్టలు, వైవథ్యం (= వేషం), వాక్యాలు, - ఇట్లా మూడు విధాలు (ఆని) 

చెవృబడనది. 

వోస్వాగ్జాని, శంకా( హి), అనూయా( చ్ }, (శమ: ఇఆంచలత్తొ +“తథా? 

నువ్తం, నిదా, అవహాత్తం ( చ } = భావనా (వకీర్తి తౌః = వోన్యమందు -గ్లాని, 

శంక్క అనసూయ, (శమ్మ చపలత్క నుస్తం, నిద్ర అనహీత్తం - ఇవి (వ్యభిచారి) 

భావాలుగా, , చెప్పబడినది. 

 కాత్నర్యం : వోన్యం, హాసమ నే శ్లాంయుభానం నుంచి జనిస్తుంది. 

విభావాలు : - విక్ళళమ్ములైన వరవేష-అలంకారాలు, ధార్డ్హ్యం, లౌల్యం, 

కుఫాశం, అనత్సం9లానల్క అంగవికలులమ చూడటం, అనిమిత్తభయాదులు, 
అకార్యకరణములను ఏకతవేషాధులను వర్ణించటం, మున్నగు విభావాల వ . 

' అనుభావొలు : వెదవులను ముక్కువ్లుటాలను చెక్కిళ్ళను నృందింవ 
" జేయటుం, కనుకొలకులను కొలదిగా. మూయటం విప్పారజేయటం, స్వేదం, 
ముఖఖై వర్హ్యం,:. కెండయచేతులతో. తవ ప్రక్య్కలను వట్టుకొనటం అనే 
అనుభొవోటచేత హాస్యాన్ని అభినయించాలి... . .. | 
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వ్యభిచారిభావాలు : అవపొళ్తం, తంద (= మూావాం ) నిద, న్నగవ్నం, 

(వబోధం, అనూయ మున్నగునవి ఇందలి వ్యభిచారి భావాలు. 

ఆత్మస్థ-నరస్ట భేదాలు : ఆత్మన్ష-వరప్ట భేదాలచేత వోన్యం రెండు 

విధాలు- (1) విభావం చూసీ తానే నవ్వటం ఆత్మన్టం (= న్వనిష్ణం) 
అవుతుంది. (2) ఇతరులను నవ్వించటం వరస్టం (= వరనిష్టం) అవుతుంది. 

ఈ విషయాలను వివరించే ఆర్యావృత్తాలు రెండు కలవు. వివరీతమ్ములైన 

అలంకారాలు విక్పతన్నులైన అంగవికారాలు- వీనిచేత (నీనినిచూసీ) జనులు 

నవు (తారు, కాన్మ ఇది వోన్వం అనబడంది.. 'ప్రీ/(లయందు, నీచ (వకుతుల 

యందు ఈ రనం అధికంగా .గోచరిన్లు రది. 

ఆరు వోన్యభేదాలు : (1) న్మితం (2) వానీతం, (3) వివానితం, 
(4) ఉవవాసితం, (5) అవవాసితం, (6) అతివాసితం - వీనిలో మొదటి 

రెండు భేదాలు ఉత్తమ (వక్రతులయందు తరువాతి రెండు మధ్యను [వక 
తులయందు చివరివి -రెండు నీచవకతులయందు అభివ్యక్త ములవుతాయి. 

హోన్యం యొక్క రంగు తెలువు.. 

వోన్వం యొక్క అధిదైవం-వమథుడు, 

వోన్యం -అంగ-వై వథ్య-వాక్యభేదాలచేత మూడు విధాలు. 

fo, శంక్క అనూయ్య (శమ, చవలత, స్తున్తం అధ, అవ హిత ఇ 

హోన్యమందలి నంచారిభావాలు. 

టీక : శృంగారరసంనుంచి హాస్యం జనిస్తుందని. భరతముని పేర్కొన్నాడు- 
జన్య-జనకరన వివేచన సందర్భంలో. ఈ. అంశాన్ని అర్వావీనాలంకారికులందరూ 
అనువదించారు. కాని ఇది ఒక విధమగు భేదం మాత్రమే; రూపకములందలి 
విదూషకహాన్యం ఈ విధానికిచెందినది. అంతేకాదు, శృంగారం అనుకృతిరూపంగా 

అంఠే అభాసగూపంగా హాస్యానికి హేతువు అవుతుంది. , వికృతములైన 'వేష- 
అలంకారాలు హాస్యానికి విభావాలని చెప్పినవుడు “వికృతి పదాన్ని దేశ-కాల- 

" వయకాప్రకృతి- అవస్తా వైపరీత్యమని అభివవగువ్నుడు వివరించినాడు. కాగా 
సర్వరనములందలి. అనౌ చిత్యవ్రవృత్తి (=ఆభాసం) హాస్యానికి విభావం అవుతుందని 
సారాంశం, . . జో 

__ “వాక్-అంగ-ఆది వికారదర్శన జన్మా, వికాసాఖ్య హాస” అని జగన్నా 
థుడు-వాచికం, ఆంగికం మున్నగు వానియందళలి వెవరిత్యం దర్శించటం వల్ల 

' కలిగే మనోవికానం 'హానం' అనబడుతుంది. 
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విశ్వనాథుడు హాస్యరనాన్ని ఇట్లా వివరించినాడు : 

ోవికృత-ఆకార-వాక్- వేష-చేష్టాదేః నర్తకాత్ భవేత్ హాస్యః”- వికృతంగా 
ఉన్న అకారం, వాక్కు, వేషం, చేష్ట మున్నగు వానితో కూడిన నర్తకుని (= 
నటుని) వల్ల హాస్యం కలుగుతుంది. 

కాగా-ఆకారం వాక్కు, వేషం, చేష్టలు -అంశే ఆంగిక-వా చిక- ఆహార్య- 

సాత్తికాభినయములందలి వై వరీత్యం హాస్యరస హేతువు అవుతుందని అర్హం, 
. నటునిద్వారా ఈ వైపరీత్యం దర్శించిన సదస్యునిలో కలిగే మనోవికాసం 

హాస్యరసానికి దారితిస్తుంది. 

ఉదా: . 

గురోర్షిరః పంచదినాన్యధీత్య, వేదాంతశా, స్త్రాణిదినత్రయంచ | 

అమీసమా[ఘ్రాయ చ తర్కవాదాన్ సమాగతా* కుక్కుటమిశ్రఫాదాః || 
... -(లటకమేళక ప్రహసనం) 

ప్రభాకరుని శాస్త్రం అయిదు దినాలలలో నేర్చి, 

వేదాంతశా,స్తాన్ని మూడు -దినాలలో చదివి, 

తర్భవాదాలను కూడా ఆ(ఘాణించి, వీరే కుక్కుట 

మిశ్రపొదుల వారు వచ్చినారు! 

కెశికీ వృత్తికి అంగమైన నర్మంయొక్క వివరణలో (20 వ అధ్యా. 57-58) 
భరతముని. మూడు విధాలయిన హోసాలను నివరించినాడు. పీరరసరహిత మై, 
విశుద్దవ్యాపారంతో శృంగారాన్ని స్టాపించే హాసప్రధానమగు వచనం 'నర్మరో, 
ఇందలి హాసం మూడు విధాలు; (1) ఈర్హ్యను లేదా క్రోధాన్ని సూచించేది, 
(2) వరులను ఉపాలంభించటంతో కూడినది, (3) వంచనావూర్వకంగా పరుల 
హృదయం గ్రహించటానికి ప్రయుక్తమయ్యేది. 

ఆత్మన్థ-వరస్ట్ర భేదాలను అభినవగుప్తుడిట్టా వివరించినాడు - విదూషకుడు - 
ఆత్మస్టములైన వికృత వేషాది విభావాలను చూసి తానే.న (యంగా నవు కనటం 

ఆత్మస్థమవుతుందనీ, వాటిచేత అతడు రాణిని నవ్వించటం ఆమెకు పరస్టమవు 
' తుందనీ. కొందరంటారు, అది సరికాదు. తనలోని వికారాలను చూసి తాను 
నవ్వుకొనటం ఆత్మస్థమనీ, ఇతరులలోని వికారాలను చూసి నవ్వటం పరస్తమన్ 
కొందరంటారు. ఒకడు నవ్వుతున్నప్పుడు, హాస్యకారణాన్ని మనం ్రత్యక్ష్యంగా 
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(1 ) ఉత్తమవక్రతులయందు వోన్యం : 
మూలం : ఈషది (కసతే 8 గండే ః కటాశ్చై ః సౌవ్ఫవాని (తె ః | 

_ అలక్షీ తది (జం దీర 'ముత్తమానాం స్శితం భవేత్ || 

ఉత్తుల్లానన నేత్రం తు గండైర్వి కసితై రథ ! 

కించిల్లక్షిత దంతం చ హసితం తది $ధీయతే / 

-(నా,శా.1గ-54-55) 

అర్హం : ఈవజ్- -వికసిత్రైం - నొవ్షవాన్ని(తె ఏ కటాద్హై 8, 

శ్షీత-ది(జం, ధీరం, ఉత్తమానాం, స్మీతం, భవేత్ = కొంచెంగా. వికసించిన 
చెక్సి ళ్ళు, సౌవ్షవంతో కూడిన కటాక్షాలు, కనివీంచని వలువరున, గంభీరంగా 
(కరప ముఖం)- వీనితో కూడినది, ఉత్తముల యొక్క, స్మీతం అవుతుంది. 

(అథ)వికసీతె ౭గండె 4 ఉత్తుల్ల-ఆవన- నేత్రం(తు), కించిత్. -లక్షితదంతం(చ) 
తల్, వాసితం, విధీయతే = వికసంచిన చెక్సిళ్ళతో, వివొరిన ముఖి- నేత్రాలు, 

కొంచెం కనివీంచే వలువరున కల దానిని వొనీతం అంటారు. 

తాత్సర్యం ఏ స్మృతం- చెక్తీళ్ళు కొంచెంగా వికససాయ్యి కడకంటిీ 
చూవులు నౌన్టవయుతంగా ఉంటాయి. a కనివీంచకుండా ముఖం 

గంభీరంగా ఉంటుంది. ఇటువంటి నవు [1 “స్మితం” అనబడుతుంది. (కటా 

క్షొలలోనే నన్న( నృష్టమవుతుందని భి.ర్, వ. కర్త /. 

హసితం : చెక్కళ్ళు వికసిస్తాయి, ' కనులు ముఖం భాగా వివ్వారుతాయి, 

. వలువరున కొంచేం కనిస్న్తుంది-ఇటువంటి నవ్య “వాసితం” అవుతుంది. 

(2) మధ్యమ (వక్రతులయందు వోన్యం : 
మూలం : ఆకుంచితాక్షిగండం యత్ సస్వనం మధురం తథా | 

కాలగతం సాస్యరాగం తద్దె విహసితం భవేత్ || 
ఉత్తుల్లనాసికం యత్తు జిహ్మదృష్టి నిరిక్రితమ్ | 
నికుంచితాంసక శిరః 2: తచ్చోవహాసితం భవేత్ || 

' =(నాంశా. VI-56-57 ) 

అర్ధం ఏ యత్ ఆకుంచిత గండ-ఆక్షం, (తథా) మధురం నస్త(నం 
కొలగతం, సాఆన్యరాగం, తల్ (వె బే } వివానీతం భవేత్ =. ఏది-కొంచెంగా. 

ముడుచుకొన్న గండాలు కనులు కలిగ, మధురంగా నసన్న(నంగా ఉండేది, నను 
 యానుకూలంగా ఉండేది, ముఖం కొంచెంగా ఎజ్జలడినది- అవుతుందో అది, 

వివాసీతం అవుతుంది, 
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యత్ (తు), ఉత్తుల్ల నాసీకం,_జివ్మాద్భష్టీ నిర్గీక్షితం, నికుంచిత-అంనక 
ఇయ Das 

శిర్బ తత్ (చ), ఉవవాసీతం, భవేత్ = వీద్కి విప్పారిన ముక్కువుటాలు, 

వక్రంగా ఉన్న చూవుల్కు ముడుచుకొన్న అంనశిరములు (= మూవులు/ 

(కలిగి ఉంటుందో), అది ఉవవానీతం అవుతుంది. 

తాత్పర్యం : వివాసితం-- కనులు చెక్కిళ్ళు కొంచెంగా ముడుచుకొని 

ఉంటాయి. ముఖం కొంచెం ఎరువు. ఎక్కు తుంది. నమయానుకూలంగౌ, 

మధురంగా, నన్ల(నంగా ఉంటుంది - ఇట్టేది “ఏవాసీతం” అవుతుంది. 

ఉపహెసితం : ముక్కు_పుటాలు విప్పొారుతాయి. చూవులు వ(క్రంగా ఉంటాయి. 

అంసశిరములు ముడుచుకొంటాయి. - ఇట్టిది “ఉవహసితంి అవుతుంది. 

(3) అధమ (వ్రక్టతులయందలి నోన్యం : 
మూలం : అస్తానహసితం యత్తు సాశ్రునేత్రం తథైవ చ | 

 ఉత్స్కంపితాంసకశిర స్తచ్చాపవాసితం భవేత్ || 

సంరబ్ద సాశ్రనేత్రం చ వికృష్టన్వర ముద్దతమ్ | 
కరోపగూఢపార్శ(ం చ తచ్చాతిహసితం భవేత్ | 

-(నా.శా.V1-58-59) 

అర్థం : (యల్ తు) అస్థానవాసీతం,' (తథా-వీవచ) న-అశ్రునేతం, 
ఉత్క ౧నీత-అంనకశిర్కు తల్ ( చ) అవవాసీతం, భవేత్ = (వీది అస్లాన 

మందు (= శోకాది సమయాలలో కూడా) వాసీంచటం, అశువులతో కూడిన 
కనులు వైకి ఎగురుతున్న అంనశిరములు (కలది అవుతుందో అది) అవవా 

(యత్) నంరబ్ద్బ-న-అశ్రునేతం(చ), వికృష్టన్వరం, ఉద్దతం, కర-ఉన 
గూఢ పారం (చ), తత్ ( చ), అతివాసీతం, భవేత్ = (వీది)- తొొటుపా 
టుతో అశ్రువులతో కూడిన కనులు (శ్రుతికటువుగా ఉద్దతంగా ఉన్న స్వరం, 
చేతులతో వట్టుకోబడిన ప్రక్కలు (కలది అనుతుందో అది) అతివొసీతం 

తాత్పర్యం : అవనానీతం ; అస్థానమందు నవ్వటం, కన్నులనుండి నీరు 
కారటం, అంనశిరములు వైకి ఎగురుతూ ఉండటం-: ఇట్టిది “అనవొసీతం” 
అవుతుంది. ల 
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అతిహసితం : కనులు తొట్రుపాటుతో, అ[శువులతో ఉంటాయి. స్వరం 
శ్రుతికటువుగా ఉద్దతంగా ఉంటుంది. నవ్వేటవుడు పార్శ్వాలను చేతులతో 
వట్టుకో వలసి వస్తుంది. ఇట్టుది *“అతిహసితం” అవుతుంది. 

మూలం : హాస్యస్తానాని యాని స్యుః కార్యోత్సన్నాని నాటకే ; 
ఉత్తమాధమ మధ్యానామేవం తాని ప్రయోజయేత్ || 
ఇత్యేష స్వసముత్త స్తథా పరసముత్రశ్చ విజ్లేయః | 

ద్వివిధ, స్త్రివ్రకృతిగత స్త్ర్యవస్త భావో రసో హాస్య [| 

=(నౌా.శా.VI-60-61) 
జో 

అర్హం : నాటక్తే కొర్భ్థాఉళత్సన్నాన యాని వోన్యన్రాని, స్య తాని, 
ఉల్తమ-అధమ-మధ్యానాం, వీవం వయోజయేత్ = నాటకమందు ఆయా 
కార్యాల వల్ల జనించిన ఆయా వోన్యస్థానాలలో, ఉత్తమ-అధమ-మధ్య (పక్ 
తులందు ఈవిధంగా (= యథోచితంగా =. ఇంతకుముందు చెవి నో విధంగా) 
[పయోగించాలి, 

ఏవ న్ల్వనముత్ర (తథా) వరనముత్రః(చ), ఇతి, నిజ్ఞోయః = ఇది (= 
ఈ వోన్యం), న్వనముత్తం, నరనముళ్రం, అని తెలియవలెను. 

హోన్యః రన్న ద్వివిధ్వూ త్రివ్రక్రతిగత్క (తృ్యవన్ర భావః = (ఈ) వోన్య 
_ రనం (వైవిధంగా) రెండు విధాలు, (త్రివక్రతిగతమై మూడు అవస్తలు (కలిగి 
ఉంటుంది). | 

తాత్సర్యం ఏ; ఇంతవరకు వివరించిన విధంగా ఈ ఆరుభేదాలను నాట' 
కంలో, ఆయాకార్వాల వ్వ 'జనించివ ఆయా. వోన్వస్తానాలలో' ఉత్తమ-మ 
ధ్యమ-అధమ (ప్రక్రతులు ప్రయోగించాలి. ఆత్మ (౪న్వ నముళ్రావరనముళ్హ 
భేదాలచేత రెండు విధాలైన వోన్యం వ్రక్ట్రత్మితయ గతమై మూడు అవస్రలను 
కలిగి ఉంటుంది. 

టక * వేకృతిత్రయం నల్ల ఆత్మసముత్తం మూడు విధాలు, వేరసముత్తం 
మూడు విధాలు మొత్తం ఆరు విధాలు అవుతాయి. 

“హాస గరసాభాసనం : 
_' అనౌచిత్య ప్రవృత్తి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అది అంతా హాస్యానికే 
దారితీస్తుందని ఆలంకారికమతం, అయితే ఇంక హాన్యంలో కూడా ఆభానత 00 
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ఏమిటి? అని ఆశంక కలుగవచ్చు. హాస్యంలో కూడా అనౌచిత్యం దొరలటానికి 

అవకాశం ఉంది. అవహసింపదగని గురువులు, వెద్దలు, దేవతలు మున్నగువారిని 

ఆలంబనంగా చేసుకొని |వవృత్తమైన వోన్యం, హాస్యాభానం అవుతుంది. 

దా వ (1) ఉత్తర రామచరితలో (4 వ అంకం-మిశ్రవిష్కంభం,) 

సౌధాతకి ; ఓ భాండాయన! ముసరివాళ్ళను వెంటబెట్టుకొని వచ్చిన 

నారవీరధారి “పేరేమిటి? | 

భాండాయనుడు : నీ ఎగతాళి చాలించు. ఈయన అరుంధతీవురస్క 

తుడై, దశరథమహారాజు భార్యలను వెంటబెట్టుకొని వచ్చిన మహనీయుడు 
వశిష్పభగవానుడు. 

పౌధాతకి : ఊక! వశివృడా! 

భాండో : అవును. 

సౌధాతకి : నేననుకొన్నాను పులో, తోడేలో అని 

భాండా : ఆ! అ! ఏమన్నావు? 

పౌధాతకి : ఆయనగారు వచ్చీరాకముందే, పాపం, కల్యాణీ అనే ఆ 

కపిలగోవత్సాన్ని మడమవముడ నవిలి గుటకాయసా హాచేశాడే! 

విస్మయ-హర్షాదులందు మధ్యమ-అధమ (ప్రకృతుల గతి విక్షిప్రవద విన్యాసంతో 
ఉండాలి. హాస్యాభినయంలో కూడా ఇటువంటి గతినే లేదా ఇటువంటివే అయిన 

ఇతరగతులను ప్రయోగించాలి. విక్షివ వదవిన్యానం అంకము వ్యాకులపాటుతో 

ఇటునటు లఘు-[దుత బహుళంగా తిరగటం. హాసా భినయంలో ఉత్త ములగతి 

స్వస్థ్రం, అవహసిత-అతిహసితములందు మధ్యములగతి విక్షీత్రఫదవిన్యానం కావాలి. 

అధమ(ప్రకృతులైన విదూషకాదుల గతులు వేరుగా వర్శింవబడినవి. . 

త. కరుణం. 
మూలం : కరుణోనామ శోకస్తాయి భావప్రభవః. స చ 

శావ క్లేశ వినివతి తేష్టజన విప్రయోగ విభవ 

“నన వధ బంధ విద్రవోపమాత వ్యసనసంయో 
'గాదిధి విభావైః సముపజాయతే. తప్యాశ్రుపాత 

'సరిజేవన ముఖశోషణ వెవర్ల్య (స్రస్తగాత్రతా 
నిశ్వాస స్కృతిలోపాదిభిః అనుభావైః -అభి 



త్త త్వ సాత్తి (కాభినయం 

నయః ప్రయోక్త వ్యః. వ్యభిచాదిణ శ్చాన్య 

' నిర్వేద గ్లాని చింతౌత్సుక్యావేగ భ్రమ. మోహ 

శ్రమ భయ విషాద దైన్య వ్యాధి జడతోన్మా 

దావస్మార త్రాసాలస్య మరణ స్తంభ వేపథు వైన 

ర్థ్యాశు స్వరభేదాదయః.. 
అత్రా ర్యేభవతః-- 

ఇష్ట నధదర్శనాద్యా విప్రయవచనస్య సం్థశ్రవాదా రపి | 

ఏభి ర్బావవిశేషై 8 కరుణరసోనాము సంభవతి !1 62 

సస్వవరుదితై ర్మోహాగమైశ్య పరిదేవితై ర్విలపితైశ్చ ! 

అభినేయః కరుణరసో దేహాయాసాభిఘాతైశ్చ || 6కి 

రౌద్రస్యెవచ యత్కర్మ స జ్లేయః కరుణోరసః 1140 

కపోతః 1 కరుణశ్చెవ - 42 
కరుణతో యమదై వచతః-- 44 

ధర్మోపఘాతజశ్చెవ తథార్లోపచయోద్భవః | 
_ తధా శోకకృత శ్చెవ కరుణ 'ఊవిధః స్మృతః! 78 

-(నా.శా.V]) 

నిర్వేదశ్చెవ చింతా చ దైన్యం గ్లాన్యస మేవచ | 

జడతా మరణం చైవ వ్యాధిశ్చ కరుణే స్మృతాః |! 

ప .VI-111) 

అర్హం ఏ కరుణఃనామ, శోకస్తాయి భావ (ప్రభవః =కరుణ(రన)ం, అనేది, 
శోకం ఆనే స్థాయిభావం నుంచి, జనించేది; న్యు శావు క్రేశ్స వినివ 
తితాఇష్ట జన వ్వయోగ్స విభవనాశళ వధ్య బంధు నిచవ్క ఉవభఘాొత, వ్యసన 
నంయోగ-ఆది, - విభ్యావై నమువజాయ తే అది fa =కరుణరనం), శావం, 
క్లేశం, దుగ్గత్సి ఇష్ట జనవియోగం, విభివనాశం, వధ (కారాగార) బంధనం, 
దేశబహిష్కా రం, అగ్నిమున్నగు |వ్రమాదాలు, ఆనదలు కలుగటం మున్నగు 
నిభావాల వల్ల లా రానా! 

అ(శ్రుపాత్క, వరిదేవన్స ముఖశోన్నణ, వైవర్ణ్య, (నస్తగాత్రతా నిశ్వాన, 
న్మృతిలోన-ఆదిభి అనుభావై% తన్కు అభినయ, [(నయోక్తవ్వ్యూ =కన్నీ ళ్ళు 

కారటం, వరిదేననం -తనను లేదా దైవాన్ని లేదా ఇతరులను ఉపాలం 

భించటం Jy Fn వివరం, అంగాలు (వేలాడటం, నిశ్వాసాలు 
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అధికంకొవటం, మరవు (=స్తంభవ్రలయాలు నూచితం) మున్నగు, . అను 
భావాలచేత దాని (-కరుణరనం) యొక్క, అభినయర్మ చేయూలి. 

అన్య వ్యభిచారిణః, నిర్వేద-డ్డాని చింతా జొత్సుక్య, ఆవేగ, (భమ, 

మోవా, (శ్రమ భయ, విషాద దెన్ఫ్క, వ్యాధి జడత్కా ఉన్మాద, అనన్మార, 

(తొన్య ఆలన్య మరణ, న్తంధు వేవథు, యెవరు అశు న 5 (రభేదాదయః 

=దాని(=కరుణరనం) యొక్క వ్యభిచారిభావాలు- నిర్హేదం, గ్లాన్సి చింత 

జాత్సుక్యం, ఆవేగం, (భమ, మోవాం, (శ్రమ, భయం, విషాదం, దైన్యం, 

వ్యాధి జడత, ఉన్మాదం, అనన్మొారం, (తానం, ఆలన్యం, మరణం ( ఇంతో 

వరకు ఇని వ్యభిచారి. భావాలు ) స్తంభం, వేవభువు, వెవర్ణ్యం, అ(శువు, 

న్వరభేదం (ఇవి సాత్తి(కభావాలు) మున్నగునవి. 

అ(త-ఆర్వే భవతః ఈ అంశాలను వివరించే రెండు ఆర్యలు ఉన్నవి : 

ఇమ వధర్శనాత్ , వ్యా విప్రయవచనన్య, నం(శవాల్ (1 వా-అపీ), విభికా - 

భావవి శేమై * కరుణరసఃనామ నంభవతి=ఇస్ట్ర జనుల వధను చూడటం చేత, 

' లేదా అనివ్షములెన మాటలను * వినటంవల్లి, (ఇంకా) ఇటువంటి భావ 

విశేషాలవల్ల, కరుణరసం అనేది నంభివిస్తుంది. . 

నన్వనరుదితైత మోవా-ఆగమైః(చ), వరిదేవితెః, విలపఫీతె ౩(చ), దేవా- 
ఆయాస-అభిఘాతె ౭(చ), కరుణరన్క అభినేయణ=నన్న(నంగారోదించటం, 

మోవాంచెందటం, వరిదేననంచేయటం, విలపీంచటం,  ఆయాననడటం, 

గుండెలు బాదుకొనటం- వీటేచేత కరుణరనం అభినయింవబడాలి. 

రౌద్రసన్య-(వీవచ), యత్ -కర్భ, న్య, కరుణః .రనం జేయణరౌద్రరనం 

యొక్క, కర్మ ఏదో, అది, 'కరుణరనం (అని), తెలియాలి. 

కరుణ(చ-నీవ); కపోత=కరుణరనంయొక్క_ రంగు కపోతవర్ణం. 
కరుణ యమ దై వత= కరుణరనం, యముడు అధిదేవతగా కలది. 

 కరుణాూతివీధ్య న్మృతణ. ధర్శ-ఉవమాతజు(చావవు, (తథా) అర్ధ- 
ఉవచయాఉద్భవః, bl శోక్రక్రతః (చవీన)=కరుణరనం, మూడు విధాలు 

(అని) చెన్సబడినది- ధర్మోవఘాతజం (=ధర్మనాశం చేత జనించేది), 
అర్జోనచయోద్భవం '(=అర్హనాశం చేత జనించేది), శోకక్ళతః (శోకం చేత 

రా 

కలిగేది). 

తాత్పర్యం : కరుణరనం శోకం అనే స్థాయిభోవంనుంచి వుట్టుతుంది, 
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విభావాలు : శావం, క్లేశం, దుర్గతి, ఇష్టజనవియోగం, విభావనాశం, 
వధ బంధనం, దేశబహిష్బా రం, అగ్ని మున్నగునవి. 

అనుభావాలు (చేష్టలు, : కన్నీ ళ్ళు కార్చటుం, వరిదేవనం, నోరెండీ 

పోవటం, వెవర్ణ్యం, అంగాలు . (వేలాడటం, నిఃళాానొలు అధికంకావటం, 

మరవ్లు మున్నగునవి, 

వ్యభిచారి భావాలు : నిర్వేదం, గ్లాని చింత జొత్సుక్యం, ఆవేగం, 

(భమ మోవాం (శమ, భయం, విషాదం, దిన్యం, వ్యాధి జడత్క 

ఉన్మాదం, అవస్మారం, (తానం ఆలన్యం, మరణం; స్తంభం, వేవభువు, 
అ వర్ణ రం, అ(శువ్లు, న్న  రభేదం మున్నగునవి. ఈ అంశాలను వివరించే రెండు 

ఆర్వలు ఉన్నవి, ఇష్ట జనులవధను చూడటంచేత్క అనిష్టమ్ములైన మాటలను 
వినటంవల్హ్ర. ఇంకా ఇటువంటి భావవి శేషాలవల కరుణరసం ఉత్పన్నమవు 
తుంది. 

నెన౮న్తంగా రోదించటం, మోవాంచెందటం, వరిదేవనం, విలపీంచటుం, 

ఆయానవడటం, గుండెలు బాదుకొనటం- వీటిచేత కరుణరసాన్ని అభిన 
యించాలి. రౌదరన కర్మయుక్క భలం కరుణము. 

కరుణరనం రంగు కపోతవర్ణ 0. 

కరుణమునకు యముడు అధిదేవత. 

కరుణరనం మూడువిధాలు : భర్మోపఘాతజం, అర్హ-ఉనచయోద్భవం, 
శోకక్తతం. 

టీక : 1. భరతరస్మప్రకరణకర్త కరుణరసాన్ని క్రింది విధంగా వివరించి 
. వాడు 3 

విభావ-అనుభావ-సాత్తి త్మిక-వ్యభిచారిభావములచెత సదస్యులకు ఆస్వాద 

యోగ్యత పొందించిన శోకం 'కరుణరనం' అనబడుతుంది. 

" ' కరుణరనంలో- 

.. ఆలంబన విభావాలు వ ధర్మనాశం, అర్హనాశం, ఇష్టజన-బాంధవనాళశం, 

వధ, ఉరిడియటం, దారిద్య్రం, వదభ్రంశం అవమానం, దైవోవహతి, ధిక్కారం, 
వ్యాధి, శావం- మున్నగునవానిని గూర్చి వినటం లేదా వానిని చూడటం 

లేదా అనుభవించటం. 
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_ శఉద్దిపన విభావాలు : కశేశ-వృస్త్ర-అంగనంస్కారాలు లేకపోవటం, దేహావ 
యవాలు వదులుగా ఉండటం, ముఖకాంతి ఎజ్జబడటం, దృష్టి బాష్బాలచేత 
మందగించటం. “ 

అనుభావాలు : భూపతనం, ముఖవైవర్ష్యం, బాహుపాతం, వికత్తనం, 
తలమీద చేతులు పెట్టుకొనటం, ఉచ్చ్వాస-నిశా (సాలు దిర్చంకావటం, రొమ్ము- 
శిరస్సు-ముఖం బాదుకొనటం, భూమిమీద పఫొర్లటుం, హాహాకారం, ఆ(క్రందనం, 
విలావం, పరిదేవనం. 

సాత్తికేభావాలు : స్తంభాది ఎనిమిది భావాలు. 
వ్యభిచారిభావాలు : నిర్వేదం, దైన్యం, ఆలస్యం, ఉన్మాదం, వ్యాధి, 

సుప్తం నిద్ర మోహం, శ్రమ గ్లాని చింత్క స్మృతి, అవస్మారం, విషాదం, 
జాడ్యం, జొత్చుక్యం, శంక్క మరణం. 

_ ఇవి భరతముని సమ్మతములైన భావాలు; వీటిని ఉత్తమ-మధ్యమ-అధమ 
ప్రకృతులయందు యథోచితంగా వ్రయోగించాలి. 

2, ఇష్టనాశనంవల్ల నేకాక, అనిష్ట ప్రాప్తి ప్పివల్హ కూడా శోకం సంభవీస్తుంది. 

శే. శారదాతనయుని వివరణ [క్రిందివిధంగా ఉన్నది: 

_ స్రీనీచాదులలో శ్లోకం మరణప్రయత్నానికి దారితీస్తుంది. శోకంవల్ల 
మధ్యమ (ప్రకృతులకు. చనిఫోవాలనే కోరిక కలుగుతుంది. ఉత్తముల . శోకం 
ప్రాఢమై, వినేకంవల్ల శమిస్తుంది. కరుణం మానసికం వాచికం 'అని రెండు 
విధాలు. కేశవ స్త్ర అంగసంస్కా_రాదులలో ఉపషెక్ష్క విత్యంధై న్యం, అనుభవించిన 
వాని జ్ఞానంలేకపోవటం, చిత్తం అనవస్టితంగా ఉండటం, సర్వవిషయములందు 
విరక్షి, స్నిస్టలవిషయంలో కూడా సంబంధం లేనట్లుగా ఉండటం, ఆకాశనీక్షణం-- 
ఇది అంతా మానసిక కరుణం, 

హాహాకారం, రోదనం, ఆక్రోశం, (వ్రలావం, సీర్ణభాషణం, దూరాహ్వానం, 
ఆకందనం-- ఇదంతా . వాచికకరుణం. 

._ గుణకథనంతో కూడిన రోదనం చిలావం. గద్గద కంఠంతో గుణాఖ్యానంతో * 
కూడిన రోదనం వరిదేవితం. బిగ్గరగా వీడ టం అక్రందనం; ఇది శోకాతిశయం. 
వల్ల సంభావ్యం. నికృమ్టులందు. విలానం, మధ్యములందు పరిదేవితం ఉంటాయి... 
రుదితం మూడు విధాలు-- ఈర్హ్యాజన్యం, ఆనందజన్యం, ఆర్హిజన్యం, 

ఈర్ద్యాజన్యరోదనంలో--ఓవన్నచలనం, పాశా నేర, శిరకంపం, వేవథువు, 
శ్రుకృటకుటిలమైన విలోకనం ఉంటాయి. 
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ఆనందరోదనంలో-- కఫోలాలవికానం, చల్లని బాష్పాలు, .రోమాంచం, నిర్భ 

రత్క గద్దదస్వనం ఉంటాయి. ఆర్తిజన్యరోదనంలో- |ప్రలాపం, భూమివతనం, 

మందంగా బాష్పధారలు, హాహాకారం ఉంటాయి. 

సామాన్యంగా స్త్రీలకు రోదనం అధికం. 

ఓకచో నీచులందునురోదనం' ఉంటుంది. 

ఉదా: ఇష్టజనవియోగం, దైవదూషణ : 

విపినే క్వ జటానిబంధనం 

తవచేదం . క్వ మనోహరం నవుః | 

అనయోర్హటనా విదేః స్సుటం 

ననుఖడ్లేన శిరీషకర్తనం 1! 
-(విశ్వనాథుని. రాఘవవిలాసం) 

- అడవిలో జడలుతాల్చటం ఎక్కడ? ఈ నీ మనోహరమైన శరీరం 
ఎక్కడ? విధి దీనిని సంగతపర్చటం, కత్తితో శిరిష వుష్పాన్ని ఖండిచటబంవంటేదే 

(ఇవి దశరధుని మాటలు). 

4. కరుణమందు. స్వనివృ-వరనివ భేదాలను చెప్పినాడు రసతరంగిణీకర్త 

న్వశావ-బంధన-శ్లేశ-అనిష్టాలు స్వనిష్ణ కరుణమందలి విభావాలు. వరా 
ఇష్ట్రనాశ-శావ-బంధన . శ్లేశాదుల దర్శన న్మరణములు రన్న కరుణమందలి 

' విభావాలు. 

ర్, కరుణరసమందలి గతులు; 

కరుణరసమందలి గతి విలంబితలయాని తమై ఉంటుంది. ఇందులో 
అప్రియం కొత్తదై నప్పుడు . కన్నులనీరు నింవుతూ, |ప్రస్త గాత్రంతో, చేతులను 

పైకెత్తి వడనేన్తూ (బారలు సాచుచ్చుు ఎలుగెత్తి ఏడుస్తూ, అధ్యర్హికాచారితో 
వరక్రమించాలి. ఇది 'స్త్రీ-సేచ వ్రకృతులకు సంబంధించినగతి. ఇంక ఉత్తములు 

. దీర్హనిశ్వాపాలతో, మిన్నుచూస్తూ కన్నీళ్ళతో, 'ధైర్యోపేతంగా నడవాలి. పీరి గతికి 

నిర్దిష్ట వ్రమాణంకోని, సౌష్మనంకాని' ఆవశ్యకాలుకావు. _మధ్యమ[వ్రకృతుల గతిని 

వారీ వొరి'స భావాలకు అనుగుణంగా (ప్రయోగించాలి. ఇష్టబంధుమరణ విష 

యంలో ఉత్సాహం కోల్పోయి, గుండెలు బాదుకొంటూ శోకంతో జడత్వంపొంది, 
కొద్దిగా. ఎత్తి వేయబడుతున్న పాదాలతో పర్మిక్రమించాలి. గాఢ(వ్రహారాభినయమందు 
శిథిలాంగాలతో ఒడలు: తిరుగుతుండగా, బరువుగా అడుగులునేస్తూ, ఇతరుల 
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భుజాలను ఆనుకొని నడవాలి. చలిచేత అవయవాలను ముడుచుకొని, వణకుతూ 
రెండు. చేతులను గుండెలమీద ఉంచుకొని పొట్టిగా _అగునట్టువంగి, వేళ్ళు, 
వెదిమలు అదరుతూ ఉండగా చిబుకాన్ని మెల్లగా ఆడించాలి (నా.శా.X11-60-64). 

కరుణరసాభాసం. 

ధీరోద్దతుడు, తనచేత చంవబడిన శత్రువును గూర్చిచేసే రోదనం కరుణ 
రసాభానం అవుతుంది. 

4. రౌద్రం 

లం : రౌద్రోనాము కోధస్తాయి భావాత్యకో రక్షోదాన 
వోద్ద్రతనునుష న ప్రకృతిః సంగ్రామహేతుకః. సచ. 

(కోధాధర్తష ణాధిశ్నే పానృతవచ నోవఘాత 
వాక్సారు ష్యాభి ద్రోహ మౌొత్సర్యాదిభిః .విభావె 

ఉత్పద్యతే. తస్యచ తాడన పాటన పీడన 
చ్చేదన భేదన వ్రహరణాహరణ శ స్త్రసంఫాత 

సం|పహార రుధిరాకర్ష ణాద్యాని కర్మాణీ. పునశ్చ 

రక్తవయన “సేద భ్రుకుటీకరణ దంతోష్పపీడన 
గండస్తురణ హస్తా[గ్రని'ష్పేషాదిభిః అనుభావైః ' 

“అభినయః ప్రయోక్త వ్యూ. 

భావా శ్యాస్యావమ్మోహోత్సాహావేగామర్త 
చపలతోగ్ర్య గర్వ స్వేద వేనథు. రోమాంచ 
గదదాదయః. 

అ(త్రాహ-యదభిహితం రక్షోదానవాదీనాం 
రౌద్రో రసః; కిమన్యేషాంనాస్తి?' ఉచ గతే 
అ వ్య న్యేషానుపీ రౌద్రో రసః. కిం త్వధి 

 కారో౭_త గృహ్యాతే. తేహి స్వభావతః 
ఏవ రౌద్రాః. కస్మాత్? బహుబాహవో 

'బహముఖాః ప్రోద్దూత వికీర్తపింగల ॥ 
శిరోజాః రక్తోద (త్త విలోచనా భీమాసిత 
రూపిణశె వ. యచ్చ కించిత్ సమారభతే 
స్వభావచేస్టితం వాగంగాదికం తత్సర్వం రౌద్ర 
మేవె వై షామ్. శృంగారశ్చ తై ౩: (పప్రాయశః (ప్రసభం 
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సేవ్యతే. తేషాం చానుకారితో యేపురుషా స్తేషా ,. 

మపి సంగ్రామ సంప్రహారకృతో రౌద్రో రసోఒమమంతవ్యః. 
ఆ(త్రానువంశ్వే ఆఅ ర్యేభవతః-- 

యుద్రప్రహార ఘాతన వికృతచ్చదన విదారణై డైశ్ళెవ 
సం|గ్రాను సంభ్రమాద్యె 'లేభిః సంజాయళలే రౌ'ద్రః 1 64 

నానా ప్రహరణమోశ్షై? శిరః కబంధ భుజకర్త నై శ్చెన | 

ఏభి శ్చార్హ .విశేషై రస్యాభినయః ప్రయోక్త వ్య! రక 
ఇతి రౌద్రరసో దృష్టో రౌద్రనాగంగ చేష్టితః | 

శస్త్ర, వ్రహారభూయివ్న ఉగ్రకర్మ క్రియాత్మకః || 66 

రౌద్రాచ్చ కరుణోరసః- 40 
రక్షో రౌద్రః ప్రకీర్తిఈ-- 42 
రౌద్రో రుధాధి దైవత్య-- శక 
అంగనై ic be dlc త్రధాస్మృతః | HTT 

_ (నాశ V) 
గరో ఇ౬పోయొ మదోత్నాహావేగో౬.ముర్డ ఏవచ 1 [| 
"కోధ శ్చపల కం విక్షేయా రౌద్ర సంభవాః || 

-(నా.శా.VII-112) 

అర్హం : రౌదఃనామ, (కోధస్తాయి భానాత్మక్కు రక్షదానవు ఉద్రత 
మనున్య (వ్రక్ఫతి; నంగ్రామ సాతుకః = =రౌదం అనేది (క్రోధం స్థాయి భావంగా 
కలది, రా్ష మలు-దానవులు-ఉద్దత కనా ఈ (చక్పుతులుగా కలది, సంగామం 

కారణంగా. కలిగేది. 

స(చ్ర), క్రోధా-ఆధర్షణ-అధిక్షేవ-అన్సుతవచనాఉవమాత్త వాక్సారువ్వు- 
అభిదోవా, మాత్సర్య- ఆదిభిక విభావైక ఉత్పద్యతే=అది (=రౌదం), 
(క్రోధం, ఆధర్షణం (=ఇతరుల భార్యలను  చెరటం /, అధిన్షేవం (=దేవ-జాతి- 
అభిజన-విద్యా-కర్మలను నిందించటం), అనత్యవచనం, ఉవఘాతం (=వనివా 

రలను బాధించటం), వాక్సారువ్యం (=కొడతాను చంవుతాను అని బెద 
రించటం), అభిదోనొం (=వాతా ప్రయత్నం చేయటం), అనసూయ మున్నగు 
విభావాలచేత్క ఉత్పన్నమవుతుంది. 

తాడన్స -పాటన్క వీడన్స ఛేదన భేదన్న (వవారణ-ఆవహారణ, శస్త్ర, 
నంపాత్క సం్రవోర, రుధిర-ఆకర్షణ-ఆద్యాని తన్య(చ), కర్మా ణ= కొట్టటం, 
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విరవటం, మర్రించటం, నరకటం, ముక్క లుచేయటం, ఆయుధర్మగబాం 

చటం, శస్త్రం [(వయోగించటం, గాఢంగా తగిలేటట్టు వేయటం, రక్తం 

(సవింవ జేయటం మున్నగునవి దినియొక్క, కర్మలు, 

(వునూచ), రక్తనయన్స సేద (భ్రుకుటీకరణ,  దంత-ఓన్చవీడన, 
గండన్టురణ, వాస్తా స్తా గ్రని చ్చే వా ఆదభి, అనుభొావైళఇ అభినయ ప్రయో 

క్రవ్య= (మరల), ఎట్టునికనులు, చమటవట్టుటం, బొమముడి వేయటం, వండ్లు 
కొరకటం, జొడుకరవటం, చెక్కిళ్ళు “అదరటం, ఆరచేతులను జివెడ్ం 
టితో రాయటం మున్నగు అనుభావాలచేత, dou అభినయం, 

చేయాలి. 

అస్యా భావాః(చ)-నమ్మోవా ఉత్సావా ఆవేగ, అమర్హ, చవలత- 
జాగ్య, గర్భ . స్వేద వేవథు, రోమాంచ 'గద్దద-ఆదయణ రోద్రంయొక్క, 
భావాలు-నమ్మోవాం, ఉత్సావాం, ఆవేగం, అమ్మం, చవలత, . ఉగ్రత, గర్బం, 

న్నేదం, వేవథువ్రు' రోమాంచం, గద్దదత మున్నగునవి, 

అత్ర ఆవా=ఇక్ళ్క డ (బుములు) (వ్రళ్నించారు. రౌద్ర రన్కు రక్షటాన 
వాదీనారా యత్, అభిమతం అన్ఫేషాం, నాఅస్తీ-కిం?=రౌద్రరసం, చక్షదాన ' 
వాడులందు ఉంటుంది (అని), వీది చేవ్చబడిందో, (అది), ఇతరులయందు, 

ఉండదా?" ఉచ్చతే= (సమాధానం) తం అ న్వేషాం-అవీ, రౌదః 

రన్జ అస్తి = ఇతరులయందుకూడా, రౌద్రరనం, ఉం టుంది; కింతు అధికారు, 

అత గ్రహ్యతే=అయినవ్ప టికీ అధికారులు (మాత్రమే ), ఇచ్చట (గ్రహింన 
బడినారు తే(పా), న్వభాభత-వీన, స (ాశక్షదానవాదులు), 
న్వభావంచేతనేే, రౌద్రమూర్తులు. ' న 

కస్మాత్ = =ఎందుచేత? అని ల్ల (్రల్నించినారు }. (నమాధానం ) 
- బవాబావావ్కు .భవామ్లుఖాజ, ప మ rs శిరోజాళ, రక్త -ఉద్దరాత్త 
విలోచనాజ భీమ-అసీత రూసీణః (చ)- నీవ = (రక్షోదానవాదులు ) అనేక బావా 
వులు. అనేక ముఖాలు చింవీర్గా ఉన్న వీఠగల = శీరోజాలు, బట్టని మిడిర్రుడ్లు 

భయంకరమ్ములైన నని రూపొలు కలిగి: -ఉంట్లారు. 

వేషాం న్వుభావచేష్టితం, యల్. కించిత్ ్ష 'నమాంభితే.. వాక్ -అంగా 

దికం తల్. స్ట న రౌద్రం-వీవ= వారియొక్క. నహాజమ్ములెన వాచికఆంగిక 
చేష్టలు అన్నీ, ఏ కొంచెంగా ఆరంభింవబడినవ్పటిక్తీ రౌద్ర రూక 
ఉంటాయి. 



త్తీగ్రపి సాత్మికాభినయం 

తె శృంగార (చ), ప్రాయశు, ప్రసభం, నేవ్యతే=వారిచేత్క శృంగారం 
(కూడా), ప్రాయికంగా (కూరాకారంగాన్సే నేవింవబడుతుంది. తేషాం(చ ); 
అనుకారిణ్కు. యేవురుషాజ తే,-అవ్కీ సంగౌమ్క నంవ్రవోరక్పుతు -రౌదరనః, 

అనుమంతవ్య౭=వారిని, అనుకరించే ఏ వురుషులు ఉంటారో, వారియందు 

కూడా నంగ్రామానంవవోరక్టుతమైన రౌద్రరనం (ఉంటుందని) తెలును 
కోవాలి. 

అత ఆనువంక్సే ఆర్య భవతణాఇచ్చట్క ఆనువంశ్యమ్ములైన ఆర్యులు 
కలవు. యుద్దవ్రవోర భూతన్క విక్చతచ్చేదనావిదారణైః ( చావీవ) నం[గ్రామ 
నం్మభమ-ఆద్భ్ఫె వభ్కి రౌద్ర, నంజాయ తే=యుద్దమందరి కొట్టుకొనటం, 
నరకటం, దీకృొతంగా ఛేదించటం, చీల్చటుం, యుద్దమునందలి తొట్రుపాటు 
మున్నగు, వానివ్వ, రౌద్రం, జనిస్తుంది. Er 

నాన్యావవారణ మోశ్ష క్కి శిర కబంధ-భుజకిర్త ౫8 ( చ-వీవ ), వీభిశ్వార్హ 

విశేమైణ అన్య అభినయ వ్రయోక్తవ్యడ=వివిధములౌన ప్రహరణాలను 
ప్రయోగించటం, శిరం మొండెం భుజాలు- వీటిని తెగనరకటం మున్నగు అర్హ 
విశేషాల చేత రౌద్రంయొక్క, అభినయం, చేయాలి. 

_ రౌదవాక్-అంగ-చేష్టితో శ్త్ర[వహోరభూయిన్టఏ ఉగ్రకర్మ (క్రియాత్మక 
ఇత్తి రౌద్రరన్క దృష్టః = రౌద్రమ్ములైన వాక్కులు అంగాలు చేష్టలు అధి 
కంగా శస్త్ర, వహోరాలు, - ఉగ్రకర్మలు- "వీటితో కూడినది, రోద్రరనం, అని, 
గుర్తింవబడినది. ర్మౌదాత్ (చ), కరుణఃరనః = రౌదకర్మ ఫలమే కరుణరనం, 

రో[ద్యూ రక్తః దకీర్తి తః = రౌద్రరనం, రక్తవర్గం ( కలది } రొద, భుద- 

అధిదె వత్య* = రౌదరనంు ర్ముదుడ్సు అధిదేనతగా కలది. 
ఆంగాని వథ్యవా క్యెః ( చ)-రౌదతిధాన్స్రతః = అంగీకం నెవథ్యం, 

వొచికం-వీనిచేత, రౌదోం, మూడు విధాలు. 

గర్వ అనూయ్హా మద్క ఉత్సాహ ఆవేగః అమర్హః (వీవ-చ), క్రోధః, 
చపలత్క, జొత్యం (చ), రౌద్రసంభివాజ, విజ్హేయా = గర్వం, అనూయ, 
మదం, ఉత్సాహం, ఆవేగం, అమర్హం, (క్రోధం ఛనలత్క జాగ్యం - ఇవి 

రౌద్రరసన నంభవాలు (ఆని) తెలియవలెను. 

తాత్పర్యం : రౌద్రరసానికే (క్రోధం నాయిభావం. రాక్షనులు, దానవులు, 
ఉద్దత వ్రన్నత్తిగల మానవులు - నీరివల్ణిన్యూ,- నంగ్రామకారణంగానూ రౌద్రం 

ఉత్పన్న మవుతుంది. 
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విభావాలు : (కోధం, ఆధర్షణం, అధిక్షేవం, అసత్యవచనం, ఉవఘాతం, 

వొక్సొరువ్యం, అభిదోవాం అనూయ మున్నగునవి... 

అనుభావాలు (= = చేస్తలు } : * వొటనం, వీడనం, ఛేదనం, భేదనం, ' 

(వవారణం, ఆవారణం, శ్వస్త్త్రసంపాతం, నంప్రహోరం, రుధిరాకర్ణణం మున్న 
గునవి. రక్తనయనం, సేగదం, (భుకుటీకరణం, దంతావిన్ట వీడనం, గండన్సు 
రణం, వాస్తా(గని వృేవణం మున్నగువాటి చేత రౌద్రాన్ని అభినయించాలి” 

' వ్యభిచారిభావాలు : నమ్మోవాం, ఉత్సానాం ఆవేగం, అమర్హం, చన 
లత్క ఉత, ae నే(దం, వేవథువు, రోమాంచం, గాదద్యం మున్న గునవి. 

బువులవశ్న * రొోదరనం గక్షోదానవాదులనరంగా. బప పబడంది కదా? 

మరి ఇది ఇతరుల యందు ఉండధా? . { 

భరతముని సమాధానం ఇతరులయందు కూడా ౫ రౌద్రరసం. ఉంటుంది. 

అయినప్పటికీ అధికారులు. మాత్రమే ఇచ్చట గ్రహింపబడివారు. రక్తోదానవాదులు 

స్వభావం ళం రౌద్రమూర్తులు, 

దోశ్న : ఎందుచేత? 

సమాధానం : రక్షీదానవాదులు అనేక బాహవ్వులు, అనేకముఖాలు, చింపి 
రిగా ఉన్న శిరోజాలు ఎజ్బని మిడిగ్రుడ్డు, భయంకరములైన నల్లని రూపాలు 
కలిగి ఉంటారు. సహజములైన వారి ఆంగీక వాచిక చేష్టలు కూడా 
రౌద్రభూయిష్థాలుగానే ఉంటాయి. వొలిచేత్య శృంగారం కూడా. ' ప్రాబుకంగా 
[(కూరాకారరగానే సేవింవబడుళుంది. వారిని అనుకరించే కానక లా కూడా 

పర్మగ్రామ-నం[వ్రపోరకృత మైన ' రౌడ్రరనం ఉంటుంది. | 

ఇచ్చుట ఆనువంశ్యమ్ములైన ఊర్వలు కలను : 

యుద్రమునందలి కొట్టు కొనటం, నరకటం, విక తంగా 'ఛేదించటం, 
చీల్చు టం యుద్దమునందలి. lr ew bene To” జని 
నుంది. - 

వివిధమ్ములైన (వ్రవారణాలను [వయోగించటం, శీరం మొండెం భుజాలు 
- వీటేని తెగనరకటం మున్నగు ఆర్థవిశేషాలచేత రౌద్రం యొక్క అభినయం 
చేయాలి. రౌదమ్బులెన వాక్కులు ఆంగాలు, చేష్టలు, అధికంగా శస్త్ర, (పహో 
రౌలు, ఈ హ్ లు-కౌదరసం వీటితో కూడి ఉంటుంది. 
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_రౌద్రకర్మథలమే కరుణం. 

రౌద్రం రక్తవర్ణం కలది. 

రౌదరనానికి రుదుడు అధిదై వం. 

ఆంగికం నెవభ్యం, వాచికం అనే భేదాలచేత రౌద్రం మూడు విధాలు. 

గర్వం, అనూయ, మదం, ఉతలౌబొం ఆవేగం, అముర్ధం, (కోధర చట 

లత్క ఉ(గ్రతా ఇవి రౌదర్ననంబంధి వ (భిచారి భావాలు, 

టీక : వరివూర్ల క్రోధం లేదా సర్వంద్రియములందు జొద్ధత్యం రౌద్రం 

అవుతుంది- అని రసతరంగిణీకర్త, 

' శారదాతనయుడు రౌద్రరనాన్ని వివులంగా వర్షించినాడు 

(భావ. 1-86-92, 134-38, 184-208): 
(క్రోధం రౌద్రరసస్థాయిభావం. రాక్షసులు, ఉద్దతులు, దై తేయులు క్రార 

(ప్రకృతులు. 

విభావాలు : అసత్యవచనం,అనజ్ఞావచనం, వరుబోక్తులు ఇందు ఉంటాయి. 

వధ ప్రతిజ్ఞ, అన్యభార్యలను చెరబట్టటం అనే ప్రతిజ్ఞ, రా్ట్రభంజనం, 
గృహ-శ్షేత్ర-దారాదులనము హఠాత్తుగా ఆ[క్రమించటం, మత్సరం, దేశ-జాతి- 
ఆచార-విద్యా-శౌర్యాదులను నిందించటం, = కలహం, ఆశ్నేపవచనం, 
ఆజ్ఞాభంజనం, | 

. అనుభావాలు': భ్రుకుటీ-కపోలభ్రమణం, మరల మరల దంత-ఓప్మషీడనం, 
హస్త ని ష్పేషణం, రక్త నేత్రత, శస్త్రాస్త్ర[గ్రహణం , చేదనం-తాడనం- మోటనం, 
రుధిరాదిపొనం, ఆంత్రాదులతో _అభంకరణం, అనాలోచితంగా వడ వేయటం, 
గర్జనం, భర్హనం మున్నగునవి. 

నాత్సికభావాలు య రోమౌర్తచం, స్వేదం, కంవం * “మున్నగునవి. 

వ్యభిచారిభావాలు : ఉగ్రత, ఆవేగు, మదం, అమరం, మూర్చ, అసూయ, 
అవహిత్హ్య స్మృతి, చావలం, బోధ, ధైర్యం, ఉత్సాహం. 

అంగ-వె వెపథ్య-వాక్ భేదాలనేత రౌదం మూడు విధాలు. బహు శిరస్సులు, 
ఉద్దూత-పింగల- మ్లాలశేశాలు పాపాలు లేదా దీర్దాలు ఆయిన బాపహావులు, 

నానాశ ప్యోష్టాలను భరించటం, ఉదకాత్తములు రక్త ములు అయిన నయనములు, 

నల్లగా ఉన్న మహాదేహనులు కలిగి ఉండటం కవ 'కృష్ణరక్త ములైన 
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వస్త్రాలు, అనులేపాలు, మాల్యముల్కు భూషణాలు కలిగి ఉండటం నైవథ్యజ 

రౌద్రం. భేదించ్చు ఛేదించు,. కట్టు, తిను, చంవు, కొట్టు, ఖండించు, దండించు, 

వీని రక్తం (త్రాగుతా, నూరుతా, , అరుగషీసా మున్నగు వాక్యాలు వాచికరౌద్రం. 

అనృతం, అవజ్ఞ, అవమానిత, ఆక్రోశం, ఆశ్నేవం -ఇవి గుణరూవంలో 

రాద్రరసానికి విభావాలు. 

వ్రసిద్దమగు వాక్యాన్ని అర్జానుబంధం లేకుండా వ్రయోగించటం లేదా 

వివర్యార్హం సంభవించటం “అనృతం” అవుతుంది. గొప్పువానిని అట్లా గుర్తించక 

పోవటం అవజ్జ్ఞ (= న్యక్కారం =తిరస్కారం). ఉత్తమునియందు ఈ. అవజ్ఞి 

మానసికంగా ఉంటుంది. వాచికమైన అవజ్ఞ గుణనిందారూవంగా ఉంటుంది. 

ఇట్టా అవజ్జ ముప్విధాలు. 'ప్రముఖులగు ఇద్రరు వ్యక్తులను ప! 

ఒకేవిధంగా “వన్మానించటం అవమానిత అవుతుంది. 

 అసత్యరూవంగా దోషం ఆరోపించి ఎలుగెత్తటం ఆక్రోశం. ఒకరినొకరు 

ఇనూయాదులతో శ్నేపమొనర్చుకొనటం ఆశ్తేవం. 

క్రోధం, కోపం రోషం - అవే భేదాలచేత (క్రోధం మూడు విధాలు. 

అంతేకాదు, శత్రు-మిత్ర-ప్రియా- భృత్య-వూజ్యాదులను వట్టి (క్రోధం మరల 
అయిదు విధాలు. 

శత్రువుల మీది కోధంలో : కటల భ్రుకుటి, సృక భాగాలను నాలుకతో 

నాకటం, వెదవిని. దంతములతో నొక్కి పట్టటం, దంతాలను కటకటలాడిం 

చటం, తీక్షణంగా శృష్తాలను చూడటం, గర్వించి భుజాలను చూసుకొనటం, 

నిలుకడగా నిలబడలేకపోవటం, కంఠగర్ణితం (= సింహనాదం) చేయటం మున్న 
గునవి ఉంటాయి. 

మిత్రులమీది కోపంలో : pre వినమవదనుడు కానటం, కన్నీరు 
పెట్టటం, నీఃంశ్వసించటం, ఊరకనే ఇక్ష్యుం లేకుండా. apr విశ్వేప్తుడుగా 
ఉండటం, శయనించటం మున్నగునవి ఉంటాయి... 

పీయమీది కోథంలో .: రోషంతో కనులు ఎర్రబడటం, భ్రుకుటి అధరం 
స్టురించటం, అల్వంగా అంగవికారం, పొందటం . ఉంటాయి. 

'భృత్యుని మీది క్రోధంలో : wana ఇఅక్షీవీశ్షేపం, ag బెదరించటం, 

వూజ్యులమీద కోవంలో : wen కావటం, స్వేదంతో తడవటం, 

గద్దదప్వరం కలవాడై ఏమీ వలుకక ఉండటం - ఇవి ఉంటాయి. 
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కుద్దులయిన వారికి ఎనిమిది అవస్థలు ఉంటాయని మనీషులన్నారు. 

1. గుణములను నిందించటం, 2. పరుషవచనభాషణం, త. శత్రువును" 

నశింపజేసే ఉపాయచింతనం 4. హననేచ్చ, 5. ఆయుధగ్రహణం, 6. 

విఘ్నములు . వచ్చినప్పటికీ వేగంగా హననం చేయటం, 7. హతుని అనృక్పానం, 
ఆంత్రాకర్ణణ, 8. విఘ్నవిఘాతం లేని ఫలావధికమైన క్రోధం. 

క్రుద్దుడైనవాడు, క్రోధకౌటిల్యం, వల్ల యథేస్ట్రముగా ప్రాణాలను సైతం 
పరిత్యజిస్తాడు. 

రౌద్రం. కలవారిలో క్రోధమధికం. ధీరులలో కోవం ఉంటుంది, ప్రీ 

పురుషులకు ప్రణయారంభంగా రోషం కలుగుతుంది. క్రుద్దులలో క్రోధం 

ఫలోదయపర్యంతం ఉంటుంది. |బ్రతిమలాడితే, ఫలోదయమయినంతనే కోపం 
నివృత్తమవుతుంది, ఆయా ఉద్రివనములచేత రోషం న వృద్ది పొందుతుంది. కాని 
ప్రార్థన ఉంటే సామాన్యరిగా "రోషం. శమిస్తుంది, 

భా క న్స క్రింది వధను వివరించినాడు ళా 394 

విభావాఅనుభావ-సా త్రి (క-వ్యభిచారీ భావాల సామాన్య గుణయోగం చేత 
సదస్యులకు ఆసా ్వద్యత్వం కలిగించే కరా రౌద్రరసం అనబడుతుంది. 

' రౌద్రరనంలో : 

_ ఆలంబనాలు 9 అతతాయి [3 ఛంవటానికి వ్రయత్నించేవాడు), పిశు 
నుడు :5.:కొండెకాడ్సు, . పాతకాలకు వురికొల్సేవాడు, ఆశ్నేసం-అనమానరం, 
ఆకోశం-వధ-బంధనం మున్నగు వాటికి కనాన లొ చేసేవారు 

a ఇతరుద్లోపోలు చేసేవారు)... 
ఎ _తిద్రీవేనాలు. 3 వృధిక్వర, వర్భషుత్వం: :కత్వం, జాద్దత్యం. 

అనుభావాలు., : ఎవడవురా' నీవ?" ఏంచేస్తున్నావురా? . - ఇటువంటి 
సస్రేన్క్ష లు దేష కోడి. ' మాటలు, “తల ఉడించటల్క నవ్వటం, వంకరగా 

చూడటం, వెదవి-కర్ల్ చట్టులర- బొమముడ్,' గిరగిర 'తిఠరగే ఎర్రని తారకలు, 
చేంతవ్నటర, కట్టలు. = ఛకివటిప్సు . చెంపపెట్టు + మొస్టితో గ్రుద్దటం, చెక్కిళ్ళు 

+ అదరటం ముఖం. ఎర్రబడటం, చంవటానికి.శ్రానుకొనటం, విరవటం, లాగటం, 
_ ఈడ్చికొట్టటర్మి. .తరకటర్ను శుట్టులూకధీయటం, దండం శస్త్రం అస్త్రం ధరిం 

చటం, -వర్తుకులువైట్టట్లుం, చంవటర్సి కన్నీరు. కార్చటం,.. రక్తం త్రాగటం, 



రసాలు 467 

బాగా తరిమి కొట్టటం, “ఓరీ పాప్కీ మనుష్య వశువా! ద్రోహీ! నిలునిలు, 
ఎచ్చటికి పారిపోతున్నావు? నీతల నరుకుతాన్తు నీ రొమ్ములిలుస్తాను, పళ్లు 
రాలగొడతాను, వళ్లు చితుకపొడుస్తాను” - ఇటువంటి మాటలు, నిర్భయత్వం. 

వ్యభిచారిభావాలు : అమర్హం, మదం, స్మృతి, జొత్సుక్యం, ఆవేగం, 
మోహం, గర్వం, ఈర్ష్య, చపలత్క ఉగ్రత ఉన్మాదం, ఉత్సాహం, బోధ, 
హర్షం, అసూయ. 

| 

ఉదా : కృతమనుమతం దృష్టం వా యె రిదం గురు పాతకం 
- మనుజ వశుభి నిర్మర్యాదై భవద్చి రుదాయుధ్రైః | 

నరక రివుణా సార్హం తేషాం సభీమకిరిటినా 

మయ మహ మన్ఫ జ్మేదో మాొం'నై* కరోమి దిశాం బలిం 1! 

-(వేణీనంహారం -111-21). 
“వీతమర్యాదులె గురుపాతకంబు 
సలిపి సహియించి చూచిన నకశరనునుజ 

వశువులమిమ్మెల్డ, నే కృష్ణ పార్హ భీమ 

యుక్తముగ భూతబలియిత్తు రక్తమునను.” 
-(ఇవి అశ్వత్థామ మాటలు-వసురాయ కవి అనువాదం) 

రౌద్ర రసాభాసం : 

గురుజనులగు ' పిత్చ- బ్రాత్ళ- PT కోపించటుం రౌడ్రరసా 
భానం అవుతుంది. 

రౌచ్రరనమందలిగతి (వా.శా.౫[-4కి-క్శ్ష) : 

దై త్య-రాక్షసగణాలలో రౌ[దరసం ఒక్కటే సి స్థిరంగా ఉంటుంది. నేవథ్యజ - 
రౌద్రం, అంగజరౌద్రం, స్వభావజరౌద్రం అనే భేదాలచేత రౌద్రం మూడువిధాలు. 
రక్తం ఒడలినిండా ముఖం నిండా వూనుకొన్సి మాంస ఖండాలను చేతులలో 
వట్టుకొనటం నేవథ్యజరౌత్రం. బహుభాహవులు ముఖాలు, ఆయుధాలు, ఉన్నత 
ములు న్థూలములు అయిన దేహాలు కలిగిఉండటం  అంగజ రౌద్రం. ఎగ్రనికనులు, 
బూడిదరంగుజుట్టు, నల్లని శరీరచ్చాయ, వికృతమైన కంఠస్వరం కలిగిఉండి, 

' కఠీనుడు.. విర్చర్షృనవరుడుకావటం న్వభావజర్యాదం. ఇటువంటి వారు నిలిచినా, 
వడిచినా పాదాల PETE కాలం న లం. ల 
గతికూడా ఇట్లాగే ఉంటుంది. 
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5. వీరం 
వీరోనా మోత్తమ్రకృతి రుత్సాహాత్మకః. న చాసంమో 
హాధ్యవసాయ నయ వినయ బల వరాక్రమ 

శక్తి (ప్రతాప [వ్రభావాదిః విభావైః ఉత్పద్యతే. 

తస్య 2 ధైర్య శార్య త్యాగ Fld Sea 

అనుభావైః అభినయ: (ప్రయోక్త వ్యః. 

భావాశ్నాస్య ధృతి మతి గరా ౮ వేగౌగ్ర్యామర్త 

స్మృతి రోమాంచాదయః. 

అత్రార్యే రసవిచారముఖే-- 

ఉత్సాహాధ్యవసాయా దవిషాదిత్వా దవిస్మయాత్ మోహాత్ । 

వివిధాదర్ల విశేషా దీ(రరసోనామ సంభవతి || 67 
శౌర్య కైర్య వీర్య గర్వె రుత్సాహ పరాక్రమ ప్రభావైశ్చ | 
వాక శ్చాత్నేవకృతై ర్వొరరసః సమ్యగభినేయః |] 68 

వీరస్వాపి చ చ యత్కర్మ సోఒద్భుతః పరిక్షీర్తి ఈ | 42 
గౌరో ఏరస్తు విజ్హేయః 43 

వీరో మహేంద్రదేవః' స్యాత్ 45 

దానవీఠం ధర్మవీరం యుద్దవీరం తథైవ చ | 

రసం వీరమపి (ప్రాహ బ్రవ్యో. త్రివిధమేవ హ్ |; 709 

-(నా.శా.V1) 
అనమ్మోహా ఏ స్తథోత్సాహ ఆవేగో హర ఏవ చ 

మతి శ్చెవ తథోగ్రత్వ నుమరో మద ఏవచ || 
_ రోమోరీచ వ్వోరభేదశ్చ కోధో౬.సూయా ధృత స్తథా | 

| గర్వస్టైవ చితర్కశ్య వీలే. భావా భవరితి 1 
టు సు. జ కన = (నాశా, VI-113-114) షు 

wy | 1 ర్న కా హ్ గ Aa 

'అర్హం.: ఫ్ కంక “త్తమ “aga తిః we పోళ్ళ క వీరరనేం అనేదే, 
ఉత్త ము 'ప్రత్రీతలక్ 4 నంబీంధీంచేన్లది ఉతా వాం స్థాయిభావంగా క కలది. 

_ నక్ళోచ వ)=ఖది, (=ఆమీర్లనం)- ... 

అనంమోసా, ns: వినయ, "బల, నరాశ్రము శక్త 
వ్రతావ ప్రభొవా' ఆదివిఖావై =: ఉత్పద్యతే=అసంమోదాం .(= కలత చెంద 
కుండటం ౨), అధ్యవసాయం" (=వట్టుదల), . నయం. (=నంధి-వ్మిగనోదుల 
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(ప్రయోగం ౧ వినయం (= =ఇంద్రయజయం / భలం (= =బతురంగ బలాల 

తోడ్పాటు), వర్మాక్రమం (=శతుమండలాలను ఆక్రమించేనేర్సు), శక్తి 
(=యుద్దాదులందలి సామర్ద్యం), (ప్రతావం (=శత్రువులకు తావం కలిగించే 
(వసిద్రి ౧. (ప్రభావం (= అభిజనా కం నంవద) మున్నగు విభావాలవల్డ, 
జనిస్తుంది. 

నైర్య, ధైర్య శౌర్య త్యాగ, వైశారద్య-అదిభి అనుభొవె *, 
తన్యా అభినయం వ 5 థర్భం (= చాంచల్యం లేకపో 

వటం), శర్వం, త్ఫాగం =దానోదులివ(టం), అ శారద్భ్యం (=సొమా 

దులను నేర్పుతో (వయోగించటం, మున్నగు అనుభావాలచేత్క దాని, అభి 

నయం చేయాలి. 

అన్న భావాజదానియొక్స, భావాలు-- 

ధ్ధుతి మతి గర్హూ ఆవేగ, జాగ అమర, న్మృతి, రోమాంచా 
ఆదయజాధ్ధుత్తి మత, గర్హుం ఆవేగం ఉగ్రత అమరం, స్మృతి, 
తోమాంచం మున్నగునవి. 

అ(త్క రనదిచారము ఖే ఆర్యేఇచ్చట, (వీర) రసదిచారానికే నంబం 

ధించి రండు ఆర్యులు కలవ్లు, 

.. .ఉత్భావాఆధ్యవపాయాత్, అవిషాదితా త్ అదిన్మ యాత్ - మోహోత్' 
వివిధ-అర్టవి శేషాత్ , వీరరనః నామ్క నంభవతి= ఉత్పవోత్మకమైన అధ్యన 
సాయం, అనిషాదం, అవిన్మ యం, అనం మోవాం-వీనివ్యి, ఇట్టే వే అయిన 
ఇతర అర్హవి శేషాలవల్ర, నీరరనం, సంభివిస్తుంది. 

శౌర్య, ధైర్య, వీర్య, గర్వ ఉత్సావ్నా వరాక్రమ, (వభావెః ఇ(చ), ఆకే 
వకృృతైః వాక్సెః(చ), వీరరన్వ సమ్యక్: -అభి నేయణ= శౌర్యం, ధైర్యం, వీర్యం, 
“గర్జూం, ఉత్వాహేం, వర్మాక్రమం, ప్రభావర, ఆన్షేవ వూర్వక్నాలైన వాక్సాలు- 
.వీనిచేత వీరసొన్ని. చక్కగా అభినయిరచాలి చ విజయాదులు-. ఊవానీయాలని 
రనతరంగిణీకర్త ). 

“7 వేరన్య-(అసీచ), యత్- కర్మే, నూఅద్భుతో వరికీరి నన... 
కర్మ వీద్యో ' అది, అద్భుతం (ఆని) చెన్సబడినది. 

వీరః(తు ), ౧ “రూ విజ్హే యజావీరరనలి " గౌరవ ౮ కలది (అని ) తెలియ 
వలెను. | 
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వీర : మహేందదేవః, స్యాత్ =వీరరసం, మహౌందుడు అధిదైవంగా, 

కలది. | 

దానవీరం, ధర్శవీరం, యుద్దనీరం (తథా-వీవచ), వీరరనం(అపీ), 
[తివిధం-వీన( హ్రీ, (బవ్మో, (ప్రావా=దానవీరం, ' ధర్మవీరం యుద్దవీరం- 

(ఇట్లా) వీరరనం, (కూడా) మూడువిధాలే (అని), (బవ్మా, చెప్పినాడు. 

అనంమోవాజ (తథా) ఉత్సాహ, ఆవేగ్కు వారః (వీవచ), మతిః 

(చవీవ), (తథా) ఉగ్రత్త(ం, అమర్గః మదః (బివచ్స), రోమాంచ న్నర 
భేదః(చ),, కోధణ అనూయా, ధృతిః (తథా), గర్వూ (చౌవ, వితర్శ_౭(చ), 

వీరే భావా, భవంతి=అనంమోహం, ఉత్సాహం, ఆవేగం, పార్థం, మతి, 

ఉ(గత్తం, అమర్హం, మదం, రోమాంచం, న్వరభేదం క్రోధం, అనూయ, 

ధృత్కి గర్వం, వితర్శం-- ఇని బీరరనమందు (నంచారి-సాత్సి(క) భావాలు, 

అవుతాయి. 

తాత్పర్యం : వీరరనం ఉత్తమ '్రక్ఫుతులకు నంబంధించినది? దీని స్తాయి 

భావం ఉత్యొవాం, క 

నిభఖావాలు : అనంమోవాం, అధ్యవనాయం, నయం, వినయం, బలం, 

వర్మాకమం, శక్తి ప్రతావం, న్రభావం మున్నగునవి. 

అనుభానొాలు + వ్రై రం, ఛిర్భ్యం, శౌర్యం, త్యాగం, ఏ శారద్యం మున్న 

గునని. -- 

"భావాలు : ధృత్సి మతి, గర్వం ఆవేగం, ఉగ్రత, అమర్హం, స్మృతి, 
రోమాంచం మున్నగునవి, 

ఇచ్చుట రెండు ఆర్యలు కలవు + 

ఉత్యావోత్భ కమైన అధ్యవసాయం, అవిషాదం అవిస్థయం, అనం 
మోవాం-వీటివల్ట, ఇట్టివే అయిన ఇతర అర్హ విశేషాలవల్ల వీరరనం నంభని 
స్తుంది. ్క 

శౌర్యం, pogo, వీర్యం, గర్వం, ఉత్యావాం, వరా(క్రమం, (ప్రభావం, | 

ఆక్షేన వూర్హకాలెన వాక్యాలు వీనిచేత వీరరసాన్ని. చక్కగా అభినయించాలి. 

వీరకర్మ యొక్క ఫలమే అద్భుతం. 

వీరం గౌరవర్హం కలది. 



రసాలు త్తం 

వీరానికి మ పాందుడు అధిదై వం. 

దానవీరం, ధర్మవీరం, యుద్రవీరం అనే భేదాలచేత వీరరనం మూడు 

విధాలు. అనంమోవాం, ఉత్సావాం, 'ఆవేగం, వారం, మతి ఉత్తం, 

అమరం, మదం, క వితర్క్శం- ఇవి నీరరనమందలి భావాలు. 

టీక : 1. .భరతరస ప్రకరణకర్త ఇట్లా వివరించినాడు: 

విభావ-అనుభావ-సాొత్తి (క-వ్యభిచారుల సంయోగంచేత, సదస్యులలో రసాను 
భూతి కలిగించే ఉత్సాహం వీరరసం అనబడుతుంది. | 

అనుభావాలు : (ప్రసన్న ముఖరాగాదులు. 

ఆలంబనవిభావం దానాదిగుణాలచేత ఉద్దీపతమవుతుంది. జాత్సుక్యం, చింత, 
పార్తం మున్నగు సహకారులచేత పోషింవబడ్తుచుంది. అమర్గం, విబోధం, ' 

వితర్శం, మతి, ధృతి, . క్రోధం, అసూయ, అసంమోహం, ఆవేగం, గర్వం, 

మదం, ఉగ్రత్వం- ఈ భావాలు వీరమందు ఉంటాయి. 

2. దాన-ధర్మ-యుద్దవీరాలు మూడింటికి అర్వావీనాలంకారికులు దయా 
వీరం అనేనాలుగో భేదం చేర్చినారు. జగన్నాథ వండితుడు వీరరసమందు అనేక 
భేదములున్నవని చెప్పి, “సత్యవీరం' అనే భేదాన్ని స్టాపించినాడు-- హరిశ్చంద్రుడు 

ఇందుకు ఉదాహరణ. ధర్మవీరంలోనే ఈనత్యవీరం . 'కూడా అంతర్భవిస్తుందన 

టానికి వీలుకాదు[; అట్టా అయితే . ధాన-దయావీరాలు కూడా ధర్మవీరంలోనే 
అంతర్భవించాలి. కాని, వానిని వేరుగా గణీంచిన క్లే సత్యవీరాన్ని కూడా వేరుగానే 
గణించాలని ఆయన ప్రతిపాదన. ఇట్లాగే నహ మున్నగునవి! కాడా 
ఉండవచ్చునన్నాడు. 

౩8. శారదాతనయుడు శౌర్యాది 18 భావాలను ఇట్లా వివరించినాడు 
(భా.వ.[1-168-182) : 

రసాలకు సంబంధించిన వీభావాదులు, అల్లే అనుభావాలు సాతి త్వికాలు 

కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు “గుణములు అవుతాయి. ఓకన్తుడు. స్థాయిభావాలుకూడా 
నాయికానాయకాదుల ' వ్యాపారాదులకు ఆనురూవ్యంగా “గుణములవుతాయి. 

ఇంతవరకు ఎవ్వరూ చెప్పని ఆయా విశేషాలను ఇన్చుడు 'వినరిస్తాను. 

1. వేగంగా విక్రమించటుం శౌర్యం; .2. బుద్దికి విరూపావనసాయం 
వ్యవసాయం; .3. శృస్తాస్త్రహతుడై నప్పటికీ ఫలస్రాస్తికై వరుని ఆక్రమించటానికి 
కాల్లు wat అది _వరాక్రమం; 4. 'ఫోత్సాహంగా Penn 
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ఫలప్రొప్తి పర్యంతం విడునకుండటం ్రొఢి; 5. విశ్వాన్ని రమింవజేసే కృతికి 
క్రీరీ అని వేరు - ఈ కీర్తి కులక్రమాగతం కావచ్చు. 6. ఇంక తన విశిష్ట 
కర్మచేత కలిగేది యశస్సు; 7. లోకశా,స్త్ర, మర్యాదలను లంఘింవకుండటం 

వినయం; రి. దండనీతిని పాటించటం నయం; 9. అధికారం లేకున్నా, ఎవని 

సన్నిధిలో ప్రజలు తమ తమ ధర్మములందు ప్రవర్తి సారో అది ప్రభుత్యం; 10. 

భయాత్మకమైన |ప్రవృత్తి ఆజ్ఞ; 11. యుద్దకర్మలో అవ్యగ్రమైన విచిత్రప్రవృత్తి 
వీర్యం; 12. భుజములకు శుండములకువలె బలం ఉంటే అది శాండం; 13. 

శౌండులను (వేరేపించటం శౌండీర్యం; 14. అభీష్ట (ప్రదానంవల్ల (వాణీకి 

కలిగే (వకర్ణభావన (ప్రభావం; 15. భావాలన్నీ వరోపకారార్హం అని నిరూపితం 

అయితే అది అనుభవం; 16. జవాబల-ప్రాణ-కాయ-బుద్దులలో సత్త్యంఉంకే, 

అది మహాసత్వం-- ఇది ధీర పర్యాయపదం; 17,' ఎవ్వరును భేదించలేకపోవటం 

. స్టైర్యం; 18. వెంటనే చేసే కర్మ సాహసం, 

శీ. వీరరసమందలి గతి : అనేక విధములైన చారులతో కూడినదై |ద్రుతప్ర 

ఛారం (ఒకే వప్రదేశమందు), పాదవిశ్నేపాలు (=స్యందిత-అవస్యందితాదిచారులు) 

కలిగిఉంటుంది. కలా-తాలానుసారులయిన పార్శ్యక్రాంత-ఆనిద్ద-సూవీఛారులతో 
కలా-తాల (=కాల) అనుసారంగా “ఆవేగంి ప్రయోగించాలి (నా,.శాఎ౦|-57-58). 

6. పీరరస వివరణలో రసతరంగిణీ కర్త ఇంకా ఇట్లా వ్యాఖ్యానించినాడు 
(3వ తరంగం) ; అతీంద్రియమైన రసంయొక్క జ్ఞాపకాలు. (=అనుభావాలు) 
శరీరధర్మాలని ఇంతవరకు చెప్పినారు కదా? మరి, ధైర్యం, ఉత్సాహం 

అనేవి శరీరధర్మాలు కాదుకదా? అదినిజమే. ధథిర్యరి అంకే చాంచల్యంయొక్క 

అభొవం అన్సీ ఉత్సాహపదంచేత అ్థశ్రుపాతాదులు వివక్షింపబడినవి అనీ. తెలి 

యాలి. లేదా అనుభానం చతుర్విధాలు; అందులో మానన విభావం అనేది 

ఒకభేదం-- దీని జ్ఞానమే అనుభావకమవుతుంది. కావున, మానస అనుభావం, 

శారీరక అనుభావం-- వీనిలో భేదంలేదు. 

ర. వీరరస వివరణలో *ఉత్సాహిస్తాయి ' భావాన్ని ఇట్లా వివరించినాడు 
రసతరంగిణీకర్త (2వ .శరంగం) : 

థి జ : | లి | » 

మొదటిప్రశ్న ; న్యనిష్పమైన ఉత్సాహం ఉద్దివన విభావం ఎట్టా అవుతుంది: 

సమా : ఉద్దివనవిభావం నస్తుజ్ఞానమాత్రుమేకొక, ' గమకం కూడా అవు 
తుంది. అందుచేత న్వనివషృ-వరనివ్న భేదములందు అంతరంలేదు. 
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'దయావీరం, కరుణరసమందు ఏల అంతర్భవించదు? అని ఇంకో ప్రశ్న. 
నిస్సార్హంగా, వరదుఃఖ నివారణేచ్చ దయ అవుతుంది; ఇది కరుణం వినా సంభ 

వించదు కదా? సమాః: కరుణంయొక్క స్తాయిభావం శోకంకాగాా దయావీరం 

యొక్క స్థాయిభావం ఉత్సాహం; కావున, రెండూ ఒకటికావు, 

7. కోధంలో రక్తాస్యత్వ, రక్త వేత్రత్వాలు ఉంటాయి; ఇవిలేని యుద్దవీరం 
రౌ[దరనం: కంటు భిన్నమవుతున్నదని విశ్వనాథుడు (సా.ద.[11-233). 

(1) యుద్రవీరం : 

మూలం : యుద్రవీ రే హర్ష గర్వ మోహాద్యా వ్యభిచారిణః | 

అసపోయే్య౭ ఏ యుద్రేచ్చా సమరాదపాలాయనమ్ / 

భీతాభయ (పదానాద్యా వికొరా స్తత్ర శీర్రితాః | 

-(ర.సు.[1-237-38) 

తాత్సర్యం : : యుద్దవీరమందు- వార్తం, గర్వం, మోవాం మున్నగునవి 
వ భి చారిభావాలు. 

నహోయం లేకపోయినా యుద్రంచేయాలన్న కోరిక యుద్రరంగం నుంచి 
పొరిపోకుండా ఉండటం, భయవడీనవారికి అభయ వదానం చేయటం మున్నగు 
నవి యుద్రవీరమందలి వికారాలు (= (క్రేయలు }- 

టీక ; యుద్దవీరాన్ని శారదాతనయుడు ఇట్లా వివరించివాడు: 

యుద్దంలో తాను ఒక్క డేఅయినా, నిరాయుధుడయినా, యుడ్లోచితవరికరాలు 
నరిగా లేకపోయినా అనేకులతో యుద్ద మొనరించవలసినా-- భయం లేకపోవటం, 
యుద్రనిశ్చయంలో అహంభావంతో ఉండటం, శృ స్త్ర-అస్త్రఘాతాలు తగిలినా. 
హర్షం వీడకుండా ఉండటం, యుద్దనుంచి పలాయనం చేయకపోవటం, భీతులకు 
అభయమివ్వటం, శరణుపొందినవారి ఆర్తిని పోగొట్టటం-- ఇట్టుది అహ 
వీరం A వ్ర. 

స్ట భోలంకేశ్వర! భాం జనకబొ, రామః స్వయం యాచతే 
'కో౭యం తే మతివిభ్రమః? న్నర నయం, నాద్యాఫీ | కించిద్గతం! 
వెవం చేత్చరదూషణ త్రిశిరసాం కంఠాస్పజాపంకిలః 
వత్రీ వైష సహిష్యతే మమ ధనుర్జ్యాబద్ధ బంధూక్సతః 1 

-(బాలరామాయణం) 
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క (, కీరామచంద్రుడు)- ఓ లంకేశ్వ్యరా! ఇమ్ము జొనికిని; రాముడు 

స్యయంగా యాచిస్తున్నాడు. నీకేల ఈ నుతి విభ్రమం? నీతిని స్మరించు. 

ఇప్పటికీ ఏమీమించిపోలేదు. అట్టా చేయకపోతే- ఖరదూషణత్రిశిరసనుల కంఠ 

రక్తంచేత పంకిలమైన ఈ బాణం - వింటినారి కట్టునకు బంధువుకావించబడినది 
(=ఎక్కువెట్టుబడినది) -- నిన్ను నహించదు, 

(2) దయావీరం : / 

మూలం : దయావీరే ధృతి మతి |ప్రముఖా వ్యభిచారిణః || 

సా (ర ప్రాణవ్యయేనాపీ వివన్నత్రాణశీలతా J 

అఆశ్యాసవోక్త యః సైర్య మిత్యాద్యా స్తత్ర విశక్రియాః |! 

-(ర.ను.11-238-39) 

తాత్పర్యం : దయావీరమందు ధృతి మతిమున్నగునవి వ్యభిచారిభావాలు. 
తన ధనం, తన ప్రాణం అయినానశే ఇచ్చి, వినన్ను లను రక్షించేశీలం,. ఊర 

డింవు మాటలు చెప్పటం, నై ర్భం మున్నగునవి ఇందలి విక్రియలు. 

టీక : వ్యాధి, దారిద్ర్యం, శ త్రాసప్రకతిః ఆకలిదప్పులు మున్నగు వానిచేత 

పీడుతులయినవారిని (ప్రేమతో ఆధరించటం దయావీరం (భా.వ్ర). 

ఉదా ఏ సిరాముఖైః స్యందత ఏవరక్త 

మద్యాపిదే హే మమ మాంసమస్తి ! 

తృప్తిం న, వశ్యామి తనవాప తావ 

త్కింభక్షణాత్ త్వం విరతో గరుత్మన్1! (నాగానందం-1/-16) 

- సీరాముఖములనుంచి రక్తం కారుతూనే ఉంది; 
నాదేహంలో ఇంకా మాంసం మిగిలిఉంది; 
నీకు ఆకలి తీరినట్లుగా లేదు; మరి 

_ ఓగరుత్ముంతుడా! నీవు భక్షించటం 

ఎందుకు 'మానివేశావు? (సర్పంగా భావించి తనను కొంతవరకు తిని, 
_ మరలతినటం మానివేసిన గరుత్మంతునితో జీమూతవాహనుడు చెప్పిన మాటలు). 

(3) దానవీరం : 

మూలం : దానవీరే ధృతి ర్హర్లో మత్యాద్యా వ్యభిచారిణః | 
= స్మితపూర్వాభిభాషిత్వం స్నితపూర్వం చ వీక్షితమ్ 1 
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ప్రసాదే | బవాదాతృత్త 00 తద్వదా చాను మోదితమ్ | 

గుణాగుణవిచారాద్యా స్త్వమభావా సృమీరితాః | 

_ -(ర.ను.[1-235-36) 

తాత్పర్యం ; దానవీరనుందు. దృత్కి వార్షం, మతి మున్నగునవి వ్యభిచారి . 
భావాలు. ॥ 

సీ తవ్లూర్వకంగా భాషించటం, చూవులలో నవు ( ఎదజర్లు వటం, అనుగ 

హించినవ్రూడు అధికంగా ఇవ్వటం, అన్యుగవాంతో మాటఇవ్వటుం, గుణాగుణ 
యులను అరయటుం మున్నగునది ఇందలి అనుభానాలు. 

ట్క్ష : యాచకులకు  అభీప్పితార్హంకంలు అధికంగా ఇవ్వటం, వారిని 

స pn మధురభాషణాలతో ఆదరించటం *దానవీరం) అవుతుంది 

(భా,వ్ర.) : 

ఉదా : వరశురామునిదానం = నప్తనముదవేష్టితమయిన భూమిని నిరా CS 

. కర్టునిదానం ' - అవజయం, మరణం - వీటిని లెక్క చేయకుండా తన 
నహజకవచకుండలాలమ కోసి. - "ఇంద్రునకు దానంచేయటం. 

(4) ధర్మ వీతం 1. i 

భరతముని వీరరసం -. మూడువిఢాలు అంటూ ధర్మవీరాన్ని ఒకభేదంగా 
చెప్పినాడు. కాని, అర్వాచినాలంకారికులు ఎవ్వరూ పీనిని వివరించలేదు; ఒకరిద్దరు 
ఉదాహరణలు మ్మాతమిచ్చినారు. 

ఉదా : యుధిష్పిరుడు : 

రాజ్యం చ వను దేవాశ్చ భార్యా భ్రాతృ మతాశ్చ మే ! 
ము. మమాయత్తం తద్దర్మాయ wy” 1 

వ 

అజ రాజ్యం, ధనం, చేహం, భార్య, సోదరులు, సుతులు... Ey పీరేకాక 
లోకంలో ఇంకా నవాఅధినంలో ఏదికలదో అది అంతా సర్వదా వా 
పిద్దంగా ఉంటుంది. 
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రాముడు : 

స్నేహం దయాం తథా సౌఖ్యం యది వొ జానకీ మపి | 

ఆరాధనాయ లోకస్య ముంచతో నాస్తి మే వ్యధా || 

-(ఉ.రా.1-5) 

- స్నేహంకానీ, దయకానీ, సౌఖ్యంకానీ, అవసరమైతే జానకినికానీ లోకా 

రాధనలో విడువటానికి వెనుదీయను (=నాకు బాధలేదు). 

- కుశుడు 
కా త్వం శుభే! కస్యవరిగ్రహోవా 

కిం వా మదభ్యాగమ కారణం- తే |! 

అచక్ష్య మత్తా( వగినాం రఘూణాం 

మనః వర స్త్రీవిముఖ ప్రవృత్తిః || - 

-(6.వ0.XVH-8) 

_ ఓ కల్యాణీ! నీవెవరు? ఎవని భార్యవు? ఎందులకువచ్చావు? 

రఘునంశన్హులు వర్నస్త్రీవిముఖులని తెలిసికూడా ఎందులకు వచ్చితివో చెపు 

(శ్రీరాముని కుమారుడు కుశుడు తన మందిరంలోకి వచ్చిన అయోధ్యావుర 

లక్ష్మితో, ఆమె ఎవరో తెలియక చెప్పిన మాటలు). 

వీరరసాభాసం : 

బ్రహ్మహత్యా మహాపాతకాలను చేయటంలో ఉత్సాహంచూవటం, అధమ 

వ్రకృతిగతంగా వీరాన్ని వర్షించటం 'వీరరసాభాసం అవుతుంది. 

6. భయానకం 

మూలం వ భయానకోనామ భయస్థాయిభావాత్మకః. స చ. 

వికృతరవ నత్త్వదర్శన శివోలూక |త్రాసోద్వేగ 

_ - శూవ్యాగారారణ్యగమన న్వజవవధబంధదర్శన 

(శుతికథాదిభిః విభావైః 'ఉత్పద్యశే.. 

తస్య [వవేసిత కరచరణవయన. చసల వులక 

ముఖవె వర్ష్య స్వరభిదాదిభిః అనుభావైః 

అభివయః ప్రయోక్తవ్యః ్న 

భావాశ్చావ్య స్తంభ స్వేద. గద్గద రోమాంచ 
 వేపథు స్వరభేద వైఫర్ల్య శంకా మోహ దై bp 
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న్యావేగ చాపల జడతా |త్రాసాపస్మార మరణాదయః. 
_అత్రార్యాః - 

వికృతరవ సత్త(దర్శన సంగ్రామారణ్య శూన్యగృహగమనాత్ । 
గురున్నపయో రపరాధా త్మృతకశ్చ భయానకోజ్ణేయః 1 69 
గొత్రముఖదృష్టీ భేదై రూరుస్తంభాభివీక్ష ణో దే GAs | 

సన్నముఖ శోష హృదయస్పందన రోమోద్గమైశ్చ భయమ్ || 70 
ఏతస్త (భావజం స్యాత్సత్త్వసముత్హ్రం తథైవ కర్తవ్యం | 

పున రేభిరేన భావెః కృతకం మృదుచేష్టితైః కార్యమ్ 1 71 

కరచరణ'వేపథు స్తంభ గాత్రహృదయ(ప్రకం పేన | 
శుషోవృతాలు కంఠెః భయానకోనిత్యమభినేయః 1 72 
బీభత్స దర్శనం యచ్చ జ్లేయః స తు భయానకణా42 

_ కృష్ణశ్చేవ భయానకః -శీతి 
కాలడేవో భయానకః డర్ 

.వ్యాజాచ్చెవాపరాధాచ్చ విత్రాసితక. మేవ చ | 
పున రృయానకశ్చెవ విద్యాత్ 'త్రివిధమేవహి 1 80 

-(నా.శా,™౪) 
. స్వేదశ్చ వేపథుశ్చేవ రోమాంచో గద్గద స్తథా! 

(త్రాసశ్చ మరణశ్చెవ వెవర్ల్యం చ భయానకే |! E 
న -(నా.శాష[-115) 

అర్హం : భయానకనామ, భోయస్థాయిభావాత్మ కః = భయానక 

(రనస్ఫ)ంఅనేది భయం స్థాయిభానంగా కలది. 

. న (వ్యా, విక్టతరవు నత్త్యదర్భ్శన్క శివ-డఉలూక్క త్రానాఉద్వేగు శూన్న సా. 
ఆగారాఅరణ్యగమను న్వృజన వధ-బంధదర్భన (శ్రుతికథా-ఆదిభిః, విభోవెః, 
ఉత్సద్యతే = అది (= భయానకరనం), విక్సతరవం (విథటం), వీశాచ 
లేదా భయంకరజంతు దర్శనం, నక్క_ల-[గుడ్డ గూబల అరవులు (వినటం), 

- (ఇతరుల) (తానం ఉద్వేగం (చూడటం), శూన్యగ్రవాంలోకి అరణి ౦లో కీ 
- వెళ్ళటం, న్వజనుల వధను లేదా. బంధనమును చూడటం లేదా అటువంటి 
కథలను గూర్చి వినటం మున్నగు విభావాలవల్హ ఉత్పన్నమవుతుంది 

(గ్రవేవితకరాచరణ్య  నయనాచవల్క , వృులక్క ముఖవేవర్హ్య, న్వరభేదా 
ఆదిభి, అనుభావై శ తన్య అభినయ, వయోక్తవ్యః = బాగా కంపిన్తున్న కర 
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ఇంక క్రతకభయాన్ని నత్త (నముత్తంగా అభినయించాలి. ఇందలి చేష్టలు మృదు 

వుగా ఉండాలి. వె అనుభావాలచేతనే క్రతకభియాన్ని కూడా అభినయిం 
చొలి, 

కర-చరణ కంవనాస్త వనన గాత్రవకంవం, హృదయకంవం, ఎండ్ 

పోయిన వెదవులు తాలువులు కంఠం- వీటితో రెండు విధాల భయాన్ని అభి 
నయించాలి. (సర్వాంగ (వకంపనం re రనతరంగిణీకర్త ). బీభత్స 
దర్శనం వల్త భయానకరసం ఉత్సన్న మవుతుంది. 

భయానకం క్రొన్షవర్ణం కలది, 

భయానకానికి కాలుడు అధిదేవత. 

_ వ్యాజుం అవరాధజం, వితాసకం అనే భేదాలచేత భయానకరనం మువ్లి 
ధాలు. 

భయానకరనమందు స్వేదం, వేవభువు లోమాంచం,. గద్దదత, (తానం, 
మరణం, వ వర్ణ ఉంటాయి. 

టీక వ 1, భరతరన|ప్రకరణకర్త భయానకరసొన్ని ఇట్లా వివరించినాడు 
(373-380) : 

విభావ-అనుభావ సాతి yrs యొక్క సామాన్య గుణ 
యోగం వేత సదస్యులకు రసానుభవం తెచ్చే భయమే భయానకరసం అనబడుతుంది. 

భయానకరసంలో : 

ఆలంబన విభావాలు : రాక్షసుడు, పిశాచం, ఎలుగుబంటి, వురి, పొము 

మున్నగువాటిని చూడటం; శూన్యంగా ఉన్న అరణ్య-గృపా-ఆరామ-శ్మశానాదులలో 
(ప్రవేశించటం యుద్దం, దన్యుడు, రాజద్రోహం, వికృతం భయంకరం అయిన ధ ని. 

_ ఉదీవనవిభావం : "స్వేదం మౌత్రమే. 

| అనుభావాలు : ముఖం "పెదవులు తాలువులు ' కంపించటం, ముఖం 

వాడటం, (పక్కలకు చూడటం, ముఖం నల్లబడటం, నల్ల(గుడ్ద్డు తిరుగుతూ 

లోపలకు పోవటం, వ్రణామం చేయటం, పారిపోవటం, (వేళ్ళకవచాలను కజచు 
కొనటం, ఆంగికాలచేత మాటలచేత సహాయం అనే?! సషించటం మొదలగునవి, 
“పక్ష aes, నిన్ను శరణుపొందాను, నన్ను కొపాడు కాపాడు, అభయం 
కస్సు. అనటం మున్నగునవి, 
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సాత్తి(కభావాలు : అన్నీ, 

సంచారిభావాలు : (తానం, ఆవేగం, (శ్రదు, మృతి, విషాదం, చవలత, 

మోహం, చింత, జాడ్యం, అవస్మ్పృతి, దెన్యం, గాని. 

2. శారదాతనయుని వర్షన ఇట్లాఉన్నది (భా.ప్ర.111-148-151): 

ఆంగికం, మానసికం అనే భేదాలచేత భయానకం రెండు విధాలు. కొందిగీ 

కత మరల మరల సహాయన్వేషణం, పార్శ్యభాగాలను చూడటం, కరపాదాల 

కంవనం, (వేశులు కొరుకుకొనటం, అభయసూచనం, దంత దర్శనం మున్న 

గునవి ఆంగికభయాత్మకములు. ఊరుస్తంభం, హృదయకంవం, స్వేదం, తిరిగే 
తారకలు, పెదవి ఆరటం,. ముఖం ఎండటం, గొడ్గద్యం, వై చర్ష్యం విషయాలను 

గుర్తింపలేకపోవటం, ఉక్త-అనుక్త-అనభిజ్ఞ త--ఇవి మానసిక భయాత్మకములు. 

3. భయానకరసమందలి గతి : 

భయానక రసమందు (స్త్రీల, నీచుల్క సత్త్యహీనులగు ఉత్తముల (ఉత్తరుడు 
మొదలగువారి) గతి ఈవిధంగా ఉంటుంది: విప్పారి చలిస్తున్న కనులతో, 
శిరస్సును ఆడిసూ, భయంతో ఇటునటు (వక్కలకు చూస్తూ, కపోతహస్తం 

వట్టి, శరీరమంతా వణకుతూండగా, . వెదవులెండిపోగ్హా తొటుపాటుతో, బరువుగా 
తొందరగా అడుగులు వేస్తూ, పరి[క్రమించాలి. శత్రువు వెన్నాడటం, బెదరటం, 
భయపడటం, వికృతజంతువులను చూడటం, వికృత ధ్వనులను వినటం మొద 

లగు వానిని అభినయిస్తున్నవుడు కూడా నై గతినే ప్రయోగించాలి. ఇది 
స్త్రీల విషయం. ఇంక వురుషుల విషయం: ధి ధైర్యం తెచ్చి పెట్టుకొంటూ 

అభినయించాలి.. _ఏడకా(క్రీడితమునందువలె దగ్గరగా . దూరంగా, ఒకదానిపై 
ఇంకొకటిగా అడుగులు వేస్తూ భయవడిన పురుషుల గతిని అభినయించాలి. 
పాస్తాలు పాదానుసారులె ఉండాలి (నా.శా. X1-7075). 

4. సహాజభయం రజూతనుః |వ్రకృతులెన అధములయందు ఉంటుంది. 
స త్వవధానులైన ఉత్తమప్రకృతులయందు సత్త్వసముత్త మైన అంటు ప్రయత్న 

కృతమైన (= కృతక) భయం మాత్రమే ఉంటుంది. గురువులను సందర్శిం 
చేటవ్వుడు రాజాదులు సత్త్వసముత్రంగా భయం ప్రదర్శించటం ఇటువంటిదే. 

ర్, చిన్నపిల్లలను బెదరించటానికి, “వెద్దలు చూపే భయం కత భయం 

లోనే చేరుతుంది. 
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6. భయం యొక్క వరిపోషం లేదా సర్వేంద్రియవిక్షోభం భయానకమని 
నిర్వచించి, అపరాధం వల్ల కలిగే భయం స వనివ్మ-వరనిష్మ భేదాల చేత 

ది న! చెప్పి ఉదాహరణములొసంగినొడు రసతరంగిణీకర . 

భయానకరసొభాసర : 

భయానకరసం (స్త్రీ-నీచ పాత్ర సాధారణం. అట్లాకాక, ఆ భయానకం 
ఉత్తమపాొత్రగతం కావటం లేదా అట్లా నర్గించటం భయానకరసాభాసం 
అవుతుంది. 

7. బీభత్సం 
మూలం : బీభత్సోనాను జుగుప్పాస్థాయిభావాత్మకః. 

స చాహృద్యాప్రశస్తా ప్రీయొచోష్యానిష్ట శవణదర్శన 

శ్రీర్తనాదిభిః విభావైః ఉత్పద్యతే. తస్య 
_ సర్యాంగనంహార ముఖవికూణ నోళ్లేఖన 

నిష్టీవ నోద్వేజనాదిభిః అనుభావైః. అభినయః 

వప్రయోక్తవ్యః. భావా శ్చాస్యావస్మారోదే GN 

=, మోూహా వ్యాధి మరణతాదయుః, 

అత్రానువంశ్వే ఆర్యే భవతః - 

అనభిమత దర్శవేన చ గంధ రసస్పర్శ శబ్దదోషెశ్చ 
. ఉద్వేజనెశ్చ బహభిః బీభత్సరసః సముద్భవతి 1 78 
ముఖనేత్ర వికూణనయా నాసావ్రచ్భాద నావనమితాస్వ్యెః | 

అవ్యక్తపాదపతవైః బీభత్సః సమ్యగభి నేయః 174 

బీభత్స దర్శనం యచ్చ జై జేయ సతు టన -42 

నీలవర్లస్తు దీభత్సః wt 

బీభత్సస్య నముపహోకాలః --4ఫ్ 

బీధత్సః క్షోధజు శుద్ద ఉద్వేగి స్యాత్ తృతీయకః 
విష్టాకృమిభిః ఉద్వేగీ శ్రోభజో రుధిరాదిజః || 81 

అపస్మార స్తథోన్మాదో విషాదో మద ఏన చ! 
మృత్యుర్య్యాధి రయం చైవ భావా బీభత్స సంశ్రయాః || 

-(నా.శా.VI-116) 

(నా.శా. ౪1) 
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అర్థం : బీభత్సఃనామ, _జాగుప్పాన్లాయి భావాత్మ 5 = బీభత్స 

(రన)ంఅ నేది, జుగువ్సున్తాయి భావంగా కలది. న(చ), అవృాద్య, అప్రీయ, 

అనశస్త, అచోన్య అనిన్ష శ్రవణ- దర్శనాక్తీర్తన్స ఆదిభిః, విభావైఖ ఉత్పద్యతే 
= అది అన్ఫాద్యాలు, అనశస్తాలు అప్రీయాలు, అచోక్ష్య్రాలు (= నవాజుంగా 

శుద్ద నదార్జాలెనా మందుల చేత దూషీతాలు), అనిష్టాలుఅయిన వన్తువులను 

(గూర్చి) వినటం చూడటం చెవృటం మున్నగు విభావాల వల్ల, ఉత్పన్నమ 
వుతుంది. 

నర్వాాంగ నంవోర, ముఖవికూణన్క ఉ లేఖన నిష్టీనన, ఉద్వేజనా ఆదిభిః, 

అనుభావెః తన్య అభినయ, ప్రయోక్తవ్యః = శరీరాన్ని ముడుచు కొనటం, 

ముఖనంకోచం, ఉల్లేఖనం (= వాంతిచేనుకొనటం), ఉమ్మి వేయటం, గాత్రం 

వ్యాకులపాటు చెందటం మున్నగు, అనుభావాలచేత, దాని అభినయం 

అన్వు భొవాః (చ) - అవస్మార్క ఉద్వేగ మోన్కా వ్యాధి మరణా 

దయః = దానియొక్క, భావాలు -అనస్మారం, ఉద్వేగం, మోవాం, వ్యాధి, 

- మరణం మున్నగునవి. . 

అత్ర-ఆనువం శే ఆర్వే భవతః = ఇచ్చట్క ఆనునంశ్యాలెన రెండు 

ఆర్యులు కలవు. 

అనభిమత దర్భనేన (చ), గంధ-రన-న్పర్భ్శ-శబ్దదోమై * (చ్చ) బవాభి 
ఉద్వేజనైః (చ) బీభత్సరనః, నముద్భవతి = అభిమతం. కాని వానిని దర్శిం 

చటంచేత్స దోన్నభూయిష్థాలైన గంధారన- న్పర్భ-శబ్దాల చేత, వివిధ్యాలైన 

ఉద్దే(జనాలచేత, బీభత్సరనం ఉద్భవిస్తుంది. 

_ ముఖానేతనికూణనయా, నాపొవచ్చ్భాదనాఅవనమితాఆ స్య ' అన్యక్త 
పాదనతనెః, బీభత్సః _ నమ్యక్-అభినేయః = ముఖ- నేత్రాలను నంకోచింన 

జేయటం, ముక్కు మూసీకొనటం, ముఖం వంచుకొనటం, ఎత్తెత్తి నేలకు 

అంటీఅంటనట్టుగా అడుగులు వేయటం -- ఈ అనుభావాలచేత్క బీభత్స 

రసాన్ని చక్కగా అభినయించాలి. -. స 

యత్ (చ్చ, బీభత్సదర్శనల, న (తు) భయానక జ్లేయః = వీది, 
బీభతృదర్శనమో, అది, భయానకం (అని) తెలియాలి (బీభత్సరనం నుంచి 
భయానకం జనిన్తుందని భావం). శ 

బీభత్స, నీలవర్థః (తు) =. బీభత్నరనం, నీలవర్థం (గా ఉంటుంది). 
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బిభతృన్యు మవోకాలః = దీభత్తరనం యొక్క ( అధిద వం ) మవో 

కొలుడు. 

బిభత్తం కోడు, శుద్ద ఉదే CA, త్రతియకః స్యాత్ = బిభత్సం ( లో 

మొదటి భేదం) వ్షోభజుం, రెండవది శుద్రం, (ఇంక) మూడవభేదం ఉద్వేగ 

అవుతుంది. . 

నిష్టా కృుమిభిం, ఉద్దే(గీ = మలాదులు, అనవ్యాకరమ్ములైన వురుగులు 

మున్నగునవి - వీనిచేత జనించేది ఉడ్వగి. 

మ్జు, రుధిరాదిజః = శోభజం (అనే భేదం) రుధిరం ( ఆం[తములు= 

(వేవులు) మున్నగువానివల్హై జనిస్తుంది. 

అవస్మార (తథా), ఉన్మాద విషాద్బా మదః (ఏవచ) మృత్యుః, 
వ్యాధికి భయం (చావీవ) భావా బీభత్స, నంశ్రయాః = అవస్మారం, 

ఉన్మాదం, విషాదం, మదర్క మృత్యువు, వ్యాధి, భయం - ఈ భావాలు 

బీభత్సాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటాయి. 

' తాత్సర్యం : బభీభత్సరసం జుగుప్ఫాన్హాయి భావాత్మ కం. 

విభావాలు' : అవ్బాద్యాలు, అవశస్తాలు, అప్రీయాలు, అచోక్ష్యాలు, 

అనిష్ఞాలు అయిన  వన్తువులను ( గూర్చి } వినటం, చూడటం, చెన్సటం 

అనుభావాలు : శరీరాన్ని ముడుచుకొనటం, ముఖనంకోచం, ఉల్లేఖనం, 
ఉమ్మి వేయటం, గాత్రం వ్యాకులపొటు చెందటం మున్నగునవి. 

, భావాలు ; అవస్మారం,. ఉద్వేగం, మోవాం, వ్యాధి, మరణం మున్నగు 

. ఇచ్చటు రెండు ఆర్వలు కలవు 

అభిమతం' కాని వాటీని దర్శించటరి, దోషభూయిష్టాలెన గంధారన- 

- నృర్శ-శబ్లాలు, వివిధాలెన ఉద్వేజనాలు- 'వీటీవల్ణ బీభతృరనం ఉత్పన్న 
మవుతుంది. ముఖ నేత్రాలను నంకోచింవజేయటం, ముక్కు మూసీకొ 
నటం, ముఖం వంచుకొనటం, ఎత్తెత్తి నేలకు అంటీ అంటనట్టుగా అడుగులు 
వేయటం మున్నగు అనుభావాలచేత బీభత్సరసాన్ని అభినయించాలి. 

బీభత్సధర్శనం వల్లనే భయానకం ఉత్పన్నమవుతుంది. 
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బీభత్సరనం నిలవర్ణం కలది. 

మహోకాలుడు బీభిత్సరసాధిదై వం. 

క్షభజుం, శుద్దం, ఉద్దే(గి అనే భేదాలచేత బిభత్సం మూడు విధాలు. 

మలాదులు, అసవ్యాకరములౌన వురుగులు మున్నగు వాటవ్య జనించేది 

ఉద్దే(గ. 

రుధిరాదుల వల్ల జనించేది క్షోభజుం. 

' అవస్మారం, ఉన్మాదం, విషాదం, మదం, మరణం, వ్యాధి, భయం - 

ఇవి బీభిత్సా(శయములౌన భావాలు. 

టీక :. 1. శుద్ద ఉద్వేగాన్ని భరతముని వివరించలేదు. కాని అభినవగువ్నుని 

ఉపాధ్యాయుడైన భట్టతౌతుని ప్రకారం, క్షోభజం-ఉద్వేగి-ఇవి రెండున్నూ అశుద్ధ 

ములు; ఇంక రాగద్వేషాదులులేని మోక్షకామి అయిన వ్యక్తియొక్క వైరాగ్యం 

శుద్రబిభత్సం అవుతుంది. “శాచాత్ స్వాంగ జుగుప్పా” అని పతంజలి చెప్పినది 

ఇదే (యోగసూత్రాలు-2-40). 

2. భరతరసప్రకరణకర్త బీభత్సాన్ని ఇట్టా వివరించినాడు : 

విభావ-అనుభావ-సాత్తికభావ-వ్యభిచారి భావాల సామొన్యగుణయోగం చేత 
సదస్యులకు _ _ ఆస్వాద్యత్వం కలిగించే జుగుప్పాస్తాయిభావం బీభత్సరసం 

అనబడుతుంది. 

బీభత్సరసంలో :.. 

ఆలంభనాలు ,: రక్తం, మాంసం, నస్క, ఎముకలు మున్నగునవి, ఛర్జి 

(=వాంతి), లాలాజలం మున్నగునవి. 

అనుభావాలు : వెనుకకు తరగటం, ముఖం దృష్టి వంకరలు పోవటం, 

_శ్యామముఖరాగం. 

సాత్తికభావాలు. : వులకలు మున్నగునవి. 

వ్యభిచారి భావాలు : నిర్వేదం, శంక అవస్మారం, విషాదం, జడత, 

దెన్యం, మోహం, శోకం, భయం, రోగం, ముదం, ఉత్సాహం, _ మృతి. 

ఈ బీభత్సరనం రెండు విధాలు : క్రోధి (=క్షోభణం), ఉద్వేగ. రక్త- 
మాంసాదుల నల్ల కలిగేది క్రేభిఓిభత్సం; ఛర్జి-లాలాదుల వల్ల కలిగేది ఉద్వేగి 

బీభత్సం. 
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త. బీభత్సరసమందలి గతి :' 

అహృద్యమగు శృశానభూమి యందు, జుగుప్పానహమగు యుద్ద భూమి 
యందు, బీభత్సాభినయగతిని ప్రయోగించాలి. ఏడకాశ్రీడితచారి యందునలె 
దగ్గరగా, దూరంగా, ఒకదానిపై ఒకటిగా అడుగులు వేస్తూ నడవటం బీభత్స 
రసమందలి గతి అవుతుంది. హస్తాలు పొదొనుసారులై ఉండాలి. (నా.శా, 
XX1-55-57). 

4.. శారదాతనయుడు ఇట్టా వివరించినాడు (భా.వ్ర. 111 -102-104, 
142-147) : 

బీభత్సం జుగుప్పాస్థాయిభావాత్మకం. ఇది క్రోధాత్మకం, ఉద్వేగాత్మకం అని 
రెండు విధాలు, ' రక్తం, (ప్రేవులు మొదలగువాని దర్శనం వల్ల కలిగేది 
శభాత్మకం. వురుగుల్కు కక్కు, దుర్గంధం, వెంట మున్నగు వాని దర్శనం 
వల్ల కలిగేది ఉద్వేగాత్మకం. ద్వేషం, గ్లాని భయం, మోహం, క్రోధం, నిద, 
భ్రమ మతి - ఇని ఇందలి వ్యభిచారి భావాలు; ముక్కు మూసికొనటం 
మున్నగునవి అనుభావాలు . 

_ మౌనసదీభత్సం క్షోభణొత్మకమని ప్రసిద్ది. రక్తమాంసాదులను చూడగా 
మనస్సు చంచలమై క్షోభయుక్తమవుతుంది, కావున ఇది మానన బీభత్సం. 
భయపడటం, మానం పొందటం, ద్వేషించటం, మోహం చెందటం, తెలివి ' 
పొందటం, ఆక్రందన మొనర్చటం, తొలగిపోవటం, విషాదవడటం, నిందించటం, 
ద. గౌవుమనటం, భమించటం, తారసవడటం, ఊరకుండటం, దాగటం 
మున్నగునవి ఇందలి చేష్టలు. 

ఉద్వేగజన్యమైన బీభత్సం ఆంగికంగా ఉంటుంది. వస్త్రావగుంఠనం, నాసాచా శ 
దనం, నేత్రకూణనం, అస్పష్టపాదవతనం, అవవర్తిత వక్రత, ద్రుతపాదాగ్రగమనం, 
మరల మరల నిస్పీవనం - ఇవి, ఇందలి చేష్టలు. 

5. జుగువ్ప యొక్క వరిపోషం లేదా సర్వేంద్రియనంకోచం 
బీభత్సమని చెప్పి, అది స్వనిష్ణ- పరనిష్ణ భేదాలచేత ద్వివిధమని పేర్కొని, 
ఉదాహరణళొసంగినాడు రనతరంగిణీకర్త. . 

6. బీభత్సరసాభానం : 

హృద్యములు, నుందరములు అయిన వస్తువులను గురించి జోగువ్స వహిం 
చటం బీభత్సాభాసం అవుతుంది-- 

ఆవకాయ ఊటను నెత్తురుగా వర్షించటం మొ, 
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8, అద్భుతం 

; అద్బుతోనామ విస్మయ స్థాయిభావాత్మకః , 

స చ దివ్యజనదర్శ నేస్పితమనోరథావాస్తి 
ఉపవన చేవకులాది గమన సభావిమాన 

మాయేం[దజాల సంభావనాదిః విభావెః 

ఉత్పద్యశే. తస్య నయన విస్తా రానిమేష 
యక్షణ రోమాం చాశ్రు స్వేద హర్ష సాధువాద 
దానప్రబంధ హాహాకొర బాహువదన చేలాం 

గులి (భమ అొదిభిః అనుభావైః అభినయః 

ప్రయోక్తవ్యః. భావాశ్చాస్య స్తంభాగశ్రు 

స్వేద గద్గద రోమాంచావేగ సంభ్రమ 
ఉడతా (వ్రలయాదయః, 

అత్రానువంశ్వే ఆరే భవతః - 

య్ త్వతిశయార్హయుక్తం వాక్యం శిల్పం చ కర్మ రూబేం వౌ । 

తత్సర్వ మద్చుతరసే విభావరూపం హి విజ్లేయమ్ 11 75 

స్పర్శ|గ్రహోబ్లుకసనై * హాహాకారై శ్చ సాధువాదె దెశ్చ | 
వేపథు గద్గ్దదవచనె "స్వేదాద్యైరభినయ స్తస్య 11 76 

వీరస్యాపిచ యత్కర్మ సోఒద్భుతః పరికీర్తితః -42 
పీతశ్చెవాద్భుతః ఎ=డ్తీ వ్ర 

అద్భుతో (బహ్మది వతః --4త్ 

దివ్యశ్చానందజశ్చెవ ద్విధా భ్యాతోఒద్భుతో రసః | 
దివ్యదర్శనజ్ దివ్యో హార్తాదానందజః స్మృతః || రీ2 

-(నా.శా. VD) 
. ,స్పంభః స్వేదశ్చ మోహశ్చ రోమాంచో విస్మయ న్తథా । 

అవేగో జడతా హరో మూర్చా చై వాద్భుతాశ్రయాః 11 

-(నా.శా.VII-117) 

అద్భుతనాను, విన్మయస్తాయి భావాత్మకః = అద్భుత 

రన )ంఅనేది, విన్మ యం, స్థాయిభానంగా కలది. 

నః (చ్చ, దివ్యజనదర్శన్క ఈన్సీ తమనోరథ-అవాస్తీ, ఉవవనా దేవకుల- 
ఆదిగమను నభా విమాన మాయు, ఇం[ద్రజాల నంభావనాఆదిభి, విభావె * 
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ఉత్సద్యతే = అది దివ్యజన దర్శనం, ఈప్పీ తమనోరథం నిద్రించటం, 

ఉద్యాన వనాలకు దేవాలయాలకు వెళ్ళటం, నభలను విమానాలను మాయ 

లను ఇందజాలాలను నందర్భంచటం మున్నగు విభావాల వల్హ ఉత్సన్నముచ్చు 

తుంది. 

నయనవినార్క అని మేవ వేక్షణ, రోమాంచ అ(శు, స్తేద, బొర్ణ ః సాధు 

వాదు దాన (వవ్రబంధ, వోవోకార్య, బావా-వదనా చేల- అంగుళి (భమణ-ఆదిభి, 

అనుభాబె ఏ తస్య అభినయః, (యాక్త వః = వివొరిన కయలు, రెవృపొటు 

లేని చూవు, రోమాంచం, అశుపాతం, స్వేదం, వార్త ర సాధువాదం, అధిక 
దానం, వోవోకారం, బావావులను ముఖాలను వస్త్రాలను అంగుళులను ఆడిం 
చటం, మున్నగు అనుభావాలచేత దానియొక్క అభినయం చేయాలి, 

అన్ఫు భావాః (చ/-న్త ంభ, అశు, న్వేద, గద్గద, శ్ర గాంచు ఆవేగ, 

నంభము జడత్కా వలయ- ఆదయణా దానియొక్క భావాలు - స్రంభరి 

అ(శువ్కు స్వేదం, గధ్గదత, రోమాంచం, ఆవేగం, నంభ్రమం, జడత, 
(లయం మున్నగునవి. 

అ(త-ఆనువంశ్చే ఆరే భవతః = ఇచ్చట, 'ఆనువంశ్యమ్ములైన రెండు 
ఆర్వ్యలు కలవు : 

యత్, అతిశయార్తయుక్తం, వాక్యం-శిల్సం (చ)-కర్మ-రూవం (వా), 
_ తత్, నర్గగం, అద్భుతర సే, విభావరూవం గా)! విజ్హయబ్. =వివి అతి 

శయ- అర్రంతో కూడిన వాక్యాలు, (ప్రశస్త కర్మాత్మక్నాలైన శిల్పాలు అతు 

త్మృష్టాలెన కర్మలు రూపాలు, అవుతాయో, అవి అన్నీ అద్భుతరననుందరి, 
విభానాలు ( ల. తెలియాలి. 

తన్య్య అభినయః = దానియొక్క అభినయం సృర్శగవొ-ఉల్టకననె ౪, 
నోహోకారై* (చ), సాధువాదైః (చ్చ), వేవథు-గద్దదవచవైం న్వేద-ఆద్వెః = 
నృర్భుగ్రవాణం, ఉల్బుకననం (= శరీరాన్ని ఆవ్లీదవూర్వకంగా ఊర్త్ ౧ం౦గా 
కంవీంనజేయటం), వోవోకారం, - సాధువాదం, వేవథువ్రు గదదవచనాలు, 
న్వేదం- మున్నగువానిచేత (చేయాల్సి. ||. 

వీరన్య(-అవీచ), యత్ కర్మ, నజ అద్భుతః, వరికీర్తి తః = వీరం యొక్క, 

వీకర్మ కలదో, అది అద్భుతం ( అని), చెవృటడంది (వీరరనం నుంచి 

అద్భుతరనం డజనిస్తుందని ఇంతకుముందే చెవ్పబడీంద్సి. 

అద్భుతః, వీత (చాబీవ) = అద్భుతం, నీత (= వనువు) వర్ణం కలది. 
ళీ 
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అద్భుతః, (బవ్మాదె వతః = అద్భుతం, (దివా అధిదె దంగా కలది. 

అద్భుతఃరసః, ద్దింధా-ఆఖ్యాతః దివ్యం (చ), ఆనందజూ (చవీవ) = 

అద్దు టి తరన( మందు } రెండు భేదాలు చెన్స బడీనవి-దివ్వం, ఆనందజం. 

దివ్యదర్శనజః, దివ్య, వారాత్, ఆనందజూ స్మృతః = దివ్యదర్శనం 

నల్ల జనించేది దివ్యం; వారం వర్ణ జనించేది,ఆనందజం (అని) చెప్పబడినది. 
ac a ర 

తాత్పర్యం : అద్భుతరనం వినయ న్లాయిభానాత్మ కం. 

“విభావాలు : దివ (జనదర్శ స్థలం ఈవి ఎతమనోరథావాస్తీ ,  ఉపవనా దేవ 

కులాది గమనం, నభా-విమానా మాయ-ఇం(ద్రజాల సంభావనాదులు. 

అనుభావాలు : 'నయనవిస్తారం, అనిమేవ(పేక్షణం, రోమాంచం, 

అ(శువు, న్నేదం, వార్షం, సాధువాదం, దానం, వోహాకారం, బొవా-వదనా 

చేల-అంగుళి (భ్రమణం మున్నగునవి, 

భావాలు : స్తంభం, అశ్రువు, న్వేదం, గద్దదత్క రోమాంచం, ఆవేగం, 

సం(భుచుం, జడత, (వలయం మున్న గునబ. 

ఇచ్చట రెండు ఆర్యులు కలు : 

అతిశయార్లయుక్తాలెన వాక్యాలు (ప్రశస్త కర్మాత్మ కమ్ములైన శిల్పాలు, 
అక అవవిర్హ్హ్హ్హ్ and ర 

' అత్వుత్కవ్షాలెన కర్మలు రూపొలు- ఇవి అద్భుతరసౌనికే విభావాలు. న్పర్శ, 

(గవాణం, ఉల్లుకసనం, వోవోకారం, సాధువాదం, వేవథువ్సు గద్దదవచనాలు, 

నేగదం మున్న గువానిచేత అద్భు తరసాన్ని అభినయించాలి. . 

వీరకర్శ యొక్క 'భలమే అద్భుతం. 

అద్భుతం నీతవర్హం కలది. అద్భుతం (బవ్మా అధిద్రైవంగా కలది. 

దివ్యం, ఆనందజుం అనే భేదాలచేత అద్భుతం రెండు విధాలు : దివ్వ 

దర్శనం వల్ల జనించేది దివ్యం, హారం వ్ల జనించేది 'ఆనందజం. 

టీక : 1.. రూపకాంతమందు (అనగా నిర్వహణ నంధిలో) అద్బుతరసం . 

ఉండాలని భరతవచనం. మాయ అంటే రూవపరినర్తనం. ఇంద్రజాలమనేది 

సంభవించని వస్తువులను (ప్రత్యక్షంగా చూవటం, ఆప్టోదాతిశయంతో . శరీరాన్ని 

ఊర్హ్యంగా విశ్నేపించటం ఉల్హుకసనం. 

2. భరతరసప్రకరణకర్త అద్భుతరసాన్ని -ఇట్లా వివరించినాడు : 
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విభాన-అనుభావ-నాత్తి (కభావ-వ్యభిచారి భావాల సామాన్యగుణయోగం 

చేత సదన్యుల యందు ఆస్వాద్యత్వం పొందిన విస్మయస్థాయిభానం 

అద్భుతరనమనబడుతుంది. 

అదు  తరసంలో ; 

ఆలంబనాలు ఏ; అశక్యమయిన వస్తువు లభించటం, అతిమానుష మయిన 

కర్మజరగటం, కాంతిచేత మాత్రమే గుర్తింవదగిన గంధర్వనగరాదులను ప్రత్య 

కంగా చూడటం. 

అనుభావాలు : |ప్రసన్నముఖరాగం, ఇక్షివిస్తారం, నిర్నిమేషత్వం, శిరః 

కపోలచలనాల్లు. 

సాత్మికభావాలు : స్తంభాదులు (స్తంభం, స్వేదం, రోమాంచం, గద్గదన్వరం,. 

వ్యభిచారిభావాలు * వితర్శం, చవలత, ఆవేగం, హరం, జడత, విస్మయం, 

3. విస్మయం యొక్క సమ్యకృమృద్ది లేదా నర్వేంద్రియాల తాటస్థ్యం 

అద్భుతమని నిర్వచించి, ' అది స్వనిష్ట-వరనిప్ట భేదాలచేత ద్వివిధమని చెప్పి 

ఉదాహరణలొనంగినాడు రనతరంగిణీకర్త: 

అంతేకాదు, అత్యుక్తి, |భ్రమోక్తి, చిత్రోక్తి విరోధాభాసం మున్నగు 
నవి అద్భుతంలో అంతర్గతములే అని. చెప్పి వానికి కూడా ఉదాహరణ 

లొాసంగినాడు. 

. 4&4 శారదాతనయుడు pa విధంగా వివరించినాడు as 1-80-85, 
129-133) : 

అద్భుతం విస్మయాత్మకం, ఇధి సమవ్రకృతికం. మానవుల అతిశయకర్మ 
విశేషాలు, అద్బుతార్హప్రొప్తి మనోరథఫలప్రాప్తి, దివ్యవదార్హదర్శనం, విమాన-ఉ 
ద్యాన-భవన-మహానభ- ఆరామాదులను దర్శించటం, విరుద్ద పదార్థాలకు అవిరుద్ద 
సమాగమం, అసంభాన్యార్థముల సంభవం, దేశకాలాతీతవిధానాలు, అచింతితంగా 

అభీష్టార్హ సిద్ది = ఇవి ఇందలి విభావాలు. 

స్తంభం, వేవథువు, రోమాంచరి, స్వరభంగం, అ;శువు - ఇవి ఇందలి 

సాత్తి (కభావాలు. 

శృంగారంలో ఉపయుక్తములయ్యే వ్యభిచారిభావాలు ఇందులో కూడా 
ఉంటాయి. . 
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అద్భుతం మూడు విధాలు ; మానసం, ఆంగికం, వాచికం. ధ్యానం, 

నేత్రాలు విప్పారటం, వదనంలో చూవులలో (ప్రసన్నత, ఆనందబాష్పాలు, 
రోమాంచం, నిర్ని మేషావలోకనం, మనస్సు నిశ్చలంగా. ఉండటం - ఇవి మొన 
సాద్భుత విశేషాలు. పైటకొంగు త్రిృటం, (వేళులు త్రివృటం, వేచివేచి 
ఎగరటం, దానం, నటన, , పరస్పరాశ్లేషం, భుజాల ఆస్తాలనం, వరస్పరకరతలాహతి 
- ఇవి ఆంగికాద్భుతమందలి విశేషాలు. ' 

హాహాకారం, సాధువాదం, కపోలాస్తాలన ధ్వని 'వెద్దగా నవ్వటం, హర్ష 

ఘోషాలు గీతం, "పెద్దగా మాటాడటం - ఇవి వాచికాద్భుతమందలి విశేషాలు. 

ద్, అద్భుతరనమందలి గతి; 

విస్మయహర్దాదులందు మధ్యమ-ఆధమ |పేకృతుల గతి విక్షివ వద విన్యా 

నంగా ఉంటుంది (= వ్యాకులపాటుతో ఇటునటు- ద్రుతాబహళంగా తిగగ౦) 
(ఇచ్చట హర్షంతో పాటు విస్మయాన్ని కూడా వ్యభిచారి భావంగా పేర్కొన్నాడు 
అభినవగున్నుడు), గాత్రాలింగనం, సస్మితనేత్రాలు, ఉల్లుకననం అనేవానిచేత వురు 
షుడు; ఆకస్మికంగా కలిగిన రోమాంచంతో, ఆనందబాష్టాలతో నిండిన కనులతో, 
సస్మిత వాక్యాలతో ప్రీతివూర్వకంగా స్ర్రీ-హర్గాన్ని ప్రకటించాలి (నా.శా, 
Xxi ౩9:0). 

అ 
Poe) PY 

“ద ఫ్ pei అద్భుతరసాభాసం : 

లోకోత్రర విషయాలు కొని వానిని చూచి కూడా విస్మయంపడటం 
అద్బుతాభాసమవుతుంది. (స్త్రీ శిశువును కనటం, చెట్టు కాయలుకాయటం 
మున్నగు వానిని చూచి కూడా విస్మయంవడటం ఇందులకు ఉదాహరణలు. 

9, శాంతం 
మూలం : [శాంతోనాను శమస్థాయిభావాత్మకో మోక్ష 

(ప్రవర్తక స ఈ తత్త్యజ్ఞాన .వెరాగ్యాశయ 

శుద్ద్యాదిభిః విభావైః సముత్పద్యతే. తస్య | 
యమ నియ మాధ్యాత్మ ధ్యాన ధారణోపాసవ సర్వ 

_ భూతదయా లింగగ్రహణాదెధిః అనుభావైః 

అభినయః (ప్రయోక్తవ్యః. వ్యభిచారిణఇశ్చాస్య - 
నిర్వేద స్మృతి ధృతి సరా A la సంభ 
-రోమాంచాదయః. 
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అ(త్రార్యాః శ్లోకాశ్చభవంతి > 

'మోక్షధ్యాత్మ సముత్హ్ర స్తత్త్యజ్ఞానార్హ హేతు సంయుక్తః | 

నెః(శ్రేయసోపదిష్టః శాంతరసోనామ సంభవతి || 

బుద్రింద్రియ కర్మేంద్రియ సంరోధాధ్యాత్మసంస్థితో పేతః | 

సర్వప్రాణిసుఖహితః శాంతరసో నామ విజ్లేయః || 

న యత్ర దుఃఖం న సుఖం న ద్వేషో నాపి మత్సరః | 

సమః సర్వేషు భూతేషు స శాంతః ప్రథితో రసః || 

భావా వికారా రత్యాద్యాః శాంతస్తు ప్రకృతిర్మతః । 

' వికారః ప్రకృతే ర్టాతః వునస్త త్రెవలీయతే || 

స్వంస్వం నిమిత్తమాసాద్య శాంతాద్భావః ప్రవర్త తే: 

వున' ర్నిమిత్తాపాయే చ శాంత ఏవోపలీయతే] | 

ను. -(నా.శా.౪[-చివరిభాగం) 

అర్హం ఏ శాంతనామ, శమస్తాయి భావాత్మ క్క మోక్ష ద్రవర్త కః = 

శాంత(రనం) అనేది శమం స్థాయి భావంగా కలది మోక్షమునందు ఆసక్తి . 

కలిగించేది. నః (తు), తత్త(జ్ఞాన, వైరాగ్య, ఆశయశుద్ది-ఆదిభిః, విభాచై* 

నముత్సద్యతే = అది (= శాంతరనం), తత్త (జ్ఞానం వైరాగ్యం, ఆశయ (= 

చిత్త) శుద్ది. మున్నగు విభావాల వల్ల, ఉత్పన్నమవుతుంది. 

యను నియమ అధ్యాత్మ, ధ్యాన ధారణ, ఉపొనను నర్శభూత 

దయా, లింగగ్రహాణ-ఆదిభిః, అనుభ్యావై ౩ తస్య, అభినయం, (పయోక్త వ్యః 

=. యమ-నియమాల్సు అధ్యాత్మజ్ఞానం, ధ్యానం, ధారణం, ఉవొనను నర్హూ 

' భూతదయ, లింగగవాణం (= యతివేనధారణం) మున్నగు అనుభావాల 

చేత దానియొక్క అభినయం చేయాలి. 

అన్వూవ్యభిచారిణః (చ) - నిక్వేదు న్మృతి, ధృతి నర్వాశ్రమ-శౌాచు 

' స్తంభ రోమాంచాఆదయః = దానియొక్క వ్యభిచారి భావాలు -నిర్హేదం, . 

స్మృతి, ధృతి, సర్వాశ్రమములందు నవిత్రతు స్త ంభం, రోమాంచం మున్నగు 

నవి. క 

అత్ర-ఆర్యాః, శ్లోకాః (చ) భవంతి = ఇచ్చట్క ఆర్యలు, శ్లోకాలు కలవు. 

మోక్ష-అధ్యాత్మ, నముజ్హ్ర తత్త్యజ్ఞాన -అర్హ పాతు నంయుక్త 1, నెనే _ 

యన-ఉవదిష్టః శాంతరసః నామ్క నంభవతి = మోక్ష ప్రాప్తీకి నంబంధిం 

చిన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం నుంచి వుట్టినద్కి తత్త (జ్ఞానం యొక్క అర్హానికీ (= 
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నిర్హేదానికి) వాతుభూతమైనద్కి మోక్షజ్ఞానానికి నంబంధించిన ఉవ దేశాలతో 
కూడినది - శాంతరనం అవుతుంది. 

బుద్ది- ఇం ద్రియ-కర్మ -ఇందియ-నంరోధాత్, అధ్యాత్మ నంస్టీత-ఉ వేత, 
శాంతరన్క నామ విజ్టేయః = బుద్ది (= జ్ఞాన) ఇందియ-కర్చే ందియాలను 
నంయమనం చేయటం వల్ల, వరమాత్మయందు మనన్సు లగ్నం చేయటంతో 
కూడినది నర్హవాణీహితరూవంగా ఉండేది శాంతరనం అని తెలియాలి. 

యత దుఃఖం న్య నుఖం న, దేవః. య మత్తరః -ఆపీ న నర్తే(ము 

భూతేషు నమ, న శాంతరన్క, (వథితః = ఎందు దుఃఖం లేదో నుఖం 
లేదో దే (నం లేదో, మాత AU) ౧0౦ కూడా లేదో, ఎందు నర్తగభాతములందు 

నముభావమే కలదో, అది శౌంతరనం ( అను / (వేనిద్రం. 

శాంత (త్స), వ్రక్ఫుతి రతి -ఆద్యా౭ భావాః వికారాఖ మతః = శాంతం 
ట్రకృతి (= - ఉత్పత్తిస్తానం/, రతి మున్నగు భావాలు దాని వికారాలు (అని) 
సద్దాంతం. (| 

వికార (వకతేజాత్క వున్కు త్మ్యతావీవు లీయతే = వికారం, (పకృతి 
నుంచి జనిన్తుంది, మరల, అందేలీనమవుతుంది. 

న్వంన్వం నీమిత్తం-ఆసాద్య, భావ, శాంతాత్ వ్రవర్తతే = తమ తమ 
నిమిత్తాలు కారణంగా భావాలు (= రత్ఫాదిభావాలు) శాతం నుంచి ఉత్పన్న 
మవుతాయి. వున నిమిత్త-అపాయే f చ శాంత వీన, ఉవలీయతే = 
మరల నిమిత్తాలు, నణించగానే, శాంతమందే, లీనమనుతాయి. 

తాత్సర్యం ఏ శాంతరసం శమస్తాయి భొవాత్మ కం, మోక్ష (వవర్తకం. 

విభావాలు : తత్త (జ్ఞానం, చి రాగం, చిత్తశుద్ది మున్నగునవి, 

అనుభావాలు :. యమ-నియమాలు అధ్యాత్మం, ధ్యానం, ధారణం, 

ఉపొనన్క నర్వభూతదయ తింగగ్రవాణం మున్నగునవి. ' | 

 వ్యభిచారిభావాలు : నిర్వేదం, న్మృతి. దృత్సి నర్వాశమశౌచం, 
శ్రంభం, రోమాంచం మున్నగునవి. pa 

ఇచ్చటు ఆర్యలు, శ్లోకాలు ఉన్నవి వ 

... మోక్ష ప్రాప్తకి నంబ్రంధించిన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం నుంచి వ్పట్టినద్కి తత్త 
జ్ఞానం యొక్క అర్జానికి 'పేతుభూతమైనది, మోక్ష జ్ఞానానికీ. సంబంధించిన 
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ఉవదేశాలతో కూడినది శాంతరసం అవుతుంది. బుద్రీంద్రియ కర్మేంద్రియా 
లను నంయమనం చేయటం వల్ల వరమాత్మయందు మనన్సు లగ్న ంచేయ 

టంతో కూడినదై నర్హగప్రాణ్ హితరూవంగా ఉండేది శాంతరసం. 

ఎచ్చతు దుఖం కొన్కి సుఖం కొన, . దన ం కొను, మాత్సర్యం కొను 

లేవో ఎందు నర్హగభూతములందును నమభావమే కలదో అర్షటశాంత 
రసం ఉన్నదని తెలియవలెను. శాంతం వళ్ఫుత్కి దాని వికారాలే రత్ఫాదులు; 

వికారం ప్రకృతినుంచి జన్మించి మరల అందేలీనమవుతుంది. తమతమ నిమి 

తాలు కారణంగా రత్వాదిభావాలు శాంతంనుంచి ఉత్పన్న మై, ఆ నిముత్తాలు 

నళించగానే మరల ఆ శాొంతమందే లీనమవుతాయి. 

టీక ; శృంగార-హాస్య-కరుణా-రౌ|ద్ర-వీర-భయానకాః | 

బీధాత్సాద్భుత సండ్లే చేత్యదా నాళ్యే రసాః స్మృతాః || 

-(నా.శా. 11-15). 

ఇది నాట్యశాస్త్ర, పాఠం. రసాలు ఎనిమిదే అని నాట్యశాస్త్రం సృష్టం చేస్తు 

న్నది. “మునినా భరతేన యః వ్రయోగో భనతీ ష్యష్టరసా[శ్రయో నిబద్ధ అని 
RESORT కాళిదాసు అష్టరసాలనే పేర్కాన్నాడు. టఉద్ధిన్చే శృంగారార్జా 
ee Be ” అనే సౌందర్యలహరి శోకంలో కూడా ఆదిశంకరులు ఎనిమిది 
రసాలనే వివరించినారు. కాని, భరతుని "తరువాతి వారు శాంతమును తొమ్మిదవ 
రనంగా వరిగణించి, రెండవ పాదాన్ని [క్రింది విధంగా వఠించారు- “*బీభత్సాద్చుత 

శాంతాళ్చేనవనాట్యురసాః స్మృతాణి. అయితే భరతముని అష్టరసవాది 
అన్నది 'సుప్రసిద్దం. అందుచేత ఆయన శాంతరసాన్ని గ్రహించి, వివరించలేదనటం' 
స్పష్టం. భరతముని దృష్టి- ముఖరాగాదులను,. స వ్రరాలయ-గుణ- అలంకారాదులను 

ఎనిమిది రసములకే “పేర్కొన్నాడు. అంతేకాదు, నర్గదై వతాలను చెప్పినప్పుడు, 
వ్రధాన-జన్యరసాలను వివరించినవ్రుడు  శాంతరస వ్రసక్తీ లేనేలేదు. శాంతమును 
9 వ రసంగా స్టాపించినవారిలో ధ ధ (న్యాలోకకర్త యగు ఆనందవర్తనుడు ప్రధానుడు; 
ఈయన తన “వాదానికి అనుకూలము లైన వొక్యాలను నాట్యశా,స్త్రంనుంచి 

ఉదాహరించలేదు. కావున భరతముని శాంతరసాన్ని ers 
నిశ్చయం. 

కానీ, పాక, వ్రథమాధ్యాయంలో, వాట్యన్వరూ వనినరణసవర్భంలో, 
“క్వచిత్ శమః' అనీ, “తుష్యంతి = a . మోత్తేష్య థ విరాగిణఃి. 
అని 27 వ అధ్యాయంలోనూ ఉండటం చేత భరతముని పాలో 
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శాంతరసాన్ని అంగీకరించినట్టు అని శాంతరసవాదులు తమ (ప్రతిపాదనను నమ 

ర్రించుకొన్నారు. అంతేకాదు, ఇతిహాస-వురాణ-శబ్రకోశాదులలో 'శాంతం రసంగా 
అంగీకృతమైంది. మహాభారతం శాంతరస (ప్రధానమని విశ్వసింవబడుతున్నది. 

దీనినీ బట్టి" కావ్యంలో శాంతరసం అంగీకార్యమైనా, నాట్యంలో దానికి 
స్తానం లేదని ధనంజయాదు లభిప్రాయవడినారు. కాని ఈ అభిప్రాయాన్ని 

ధ్వన్యాలో కకర్త అయిన ఆనందవర్హనుడు, నాట్యశా, స్త్ర-ధ్వన్యాలోకాలను వ్యాఖ్యా 
9చిన అభినవగువ్హుడు అంగీకరించలేదు. sh వంటి రూవకాలు 
శాంతరస వ్రధానములు కావటం వీరి వాదానికి బలం చేకూరుస్తున్నది. 

ఆత్మస్వరూవ ప్రాప్తి లక్షణమైన మోక్షంలో ఆసక్తి కలిగించే శాంతము 
నందు రసత పోష కొలయిన వ్యభిచార్యాది భావాలు ఎట్టా ఉంటాయన్న ప్రశ్న 

ఉదయించవచ్చు. కానీ, నిర్వికారస్టితి గల శాంతమునందు కూడా ఉపాధివశాన 
వికారాలు (= భావాలు), జనిస్తూ' ఉంటాయి. ఆ ఉపాధి నశించగానే అవి 
కూడా నశిస్తూ ఉంటాయి. అందుచేత, శాంతమునందు కూడా సర్వభావాలు 
సంభావ్యములవుతున్నవి. అందుచేతనే ఇది రత్యాదిభావాలకు “పకృతి” అని 
చెవృబడినది. | 

జగన్నాథవండితుడు రసగంగాధరంలో శాంతరసాన్ని [క్రింది విధంగా వివరిం. 
చినాడు : 

“హాంతమునకు అనిత్యమని తెలిసిన జగత్తు ఆలంబనం. వేదాంతం వినటం, 
తపోననాలను తాపసులను దర్శించటం మున్నగునవి ఉద్దివనాలు. ప్రాపంచిక 
విషయములందు రుచితప్పటం, శృత్రుమిత్రుల యందు ఉదాసీనంగా ఉండటం, 
ఏపని చేయకుండా ఉండటం, ముక్కు చివర చూపవు నిలిపి ఉండటం 
మున్నగునవి అనుభావాలు. హర్షం, ఉన్మాదం, న్మృతి, నుతి మున్నగునవి 

ధ్యభిచారిభావాలు,” 

' శాంతరస స్తావనమందు శాంతరసవాధులలో ఏకవాక్యత ఉన్నప్పటికీ స్తాయి 
భావవిషయంలో “మాత్రం. ఏకవాక్యతలేదు. భరతముని భావాలు 49 అని 
నిర్ణయించి వేసినాడు. అందుచేత ఇంకొక కొత్త భావాన్ని సృష్టించటానికి ఇష్ట్రప 
డక 'వ్యభిచోఠభోవాలలో మొదటిదైన న దాన్ని శాంతరసానికి' స్థాయిభావంగా 
కొందరు నిర్భయించినారు. అభినవగున్నవకు పూర్వులు *శమము ను స్టాయిభా 
వంగా [గ్రహించాళు; ఈ పాఠమే నాట్యశ్యాస్త్రమందు 'కుతడలీకఠణములందున్నవి. 
శమ- శాంతములు' రెతడకను' పర్వాయవడముళని' కొంచరభిప్రాయపడినారు. రుద్ర 
టుడు, సమ్యక్ జ్ఞావాన్ని స్థాయిగా.” అంగీకరించ, (భోజుడు ధృతివి. స్థాయిగా 
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గ్రహించినాడు. కొందరు జుగువ్సను . చెవ్పగా, మరికొందరు ఇంకో కొన్ని 

భానాలు చెప్పినారు. ంకా కొందరు రత్యాదిభావాలన్నీ కలిస శొంతానికి 

సాయిభావం అవుతాయన్నారు. ఈ వాదాలన్నింటిని విమర్శించి, “తత్త్వజ్డానం” 

శాంతానికి స్తాయిభావం అని అభినవగువ్నుడు నీర్ణయించినాడు. 

శాంతరస గతి : 

. వణిజుల, సచివుల గతి సహజంగా (ఆవేశరహితంగా) ఉండాలి. రెండు 
తాలముల , ఎడంగల పాదాలతో, అతిక్రాంత చారిని ఆచరించాలి. కటకాముఖ. 

వామహస్తాన్ని వెలికిలగా బొడ్డమీదన్కు అరాల దక్షైిణహన్లాన్ని చెలికిలగా ఒక 

పార్శ్యమందును ఉంచాలి, గాత్రం, నిషణ్ఞం, సబ్దం, వరివాహితం (అధికంగా 

ఊగటం) కారాదు. 

యతులు, శ్రమణుళు, తావనులు, నెప్మిక బ్రహ్మచారులు మొదలగు వారి 

గతి (క్రింది విధంగా ఉండాలి - చాంచల్యం లేని నేత్రాలు, 4 హస్తాల 

దూరం మాత్రమే ప్రసరించే చూవులు, హఠాత్తుగా ఏదో సంస్కారం వల్ల 

కలిగిన నతి, సు వినీత వేషం, కాషాయవస్త్రాలు, నియతములై న చిహ్నాలు 
(జటా-భస్మ-కౌపీనాదులు) కలిగిన వారై మొదట సమపాద స్థానమందు నిల్చి, 
ఒక హస్తాన్ని చతురహస్తంగా చేసి, రెండన హస్తాన్ని చాచాలి, 

ప్రయోగానురూపంగా ముఖాన్ని ప్రసన్నం చేసి అనిషణ్లగాత్రంతో అతి క్రాంత 
చారిని ఆచరించాలి. ఉత్తమనవతనస్హులైన వారిగతి వై విధంగానే ఉండాలి. 

కవటువ్రతస్టుల విషయంలో వె గుణాలు వివరీతాలుగా ప, ఇంక ఇతర 

(వతస్థుల (ఆగమాదులయందు" కన్సట్టే ఉన్మత్తాది వ్రతన్హుల) గతి తత్త|ద్య 
తోచితమై విభ్రాంతోదాత్తం, లేదా విభ్రాంతనిభృతం కావాలి. పొశువతులగతి 
శకటాస్య-అతి[క్రాంత చారులతో ఉద్దతంగా ఉంటుంది. (నా.శా. ౫౫-76-86) 

ఇది శాంతరసమంచలి అభినయమని మూలమందడు స్పష్టంగా లేదు. 
కొని వణిజాదుల, యతివ్రభృతుల గతులు శాంతరనానికి' సంబంధించినవని, 

అంతన్సంస్కారం గల వీరందరు నాటకాదులందు శాంతరస|ప్రధానులుగా వే 

కన్సట్లుతున్నారని అభినవగువ్మడు విర్దిశించిసాడు, (అభినవభారతి -2 వ సం- 
వుట- 148). 

ఉదా : దేవతావిషయరతి : 

కదా వారాణస్యా మిహ సురధునీరోధసి వసన్ 
వసానః కౌపీనం. శిరసి నిదధానోఒజ్షలి పుటం 
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“అయే, గౌరీనాథ, త్రివురహర, శమ్ళో, త్రినయన, 

వ్రస్కీ దేతి (కోశ న్నిమిష మివ నేష్యామి దివసాన్ | 

- “ఎప్పుడు వారాణసిలో సుర నది యొడ్డున ఇట వసించుత్తూ కౌపీనముం 
దాల్చినవాడనై, శిరమున అంజలి వుటముం జేర్చుకొని “ఓయి గౌరీనాథుడా, 
త్రివురహరుడా, శంభుడా, త్రినయనుడా, కరుణింపుము అని మొజయిడుచు 

దినము లను నిముషములుగా గడవెదనో!” 

కాశీఖండంలోని “అనందంబున, అర్హరాత్రమున...” అనే శ్రీనాథుని 
వేద్యం ఇప్పేట్టు న్మరణార్త ©. * 

రసతరంగిణీకర్త భానుదత్తుని వివరణ ఇట్లా ఉన్నది : 

నాట్యుంకంటు భిన్నములైెన కావ్యములందు నిర్వేదం స్తాయిభానం గాకల 
. యూ ఇ 

శాంతరసం ఉంటుంది; ఇది తొమ్మిదవ రసం. నిర్వేదం యొక్క పరిపోషం 
లేదా దోషప్రశమనం శాంతమవుతుంది (కామ-క్రోధాదులు దోషాలు). 

శాంతరనాభాసం : 

శాంతం ఉత్తమ (ఫ్రకృతికం; ఇది నీచప్రకృతినిష్నంకావటం శాంతాభాసమవు 
తుంది, 

నాగానంద నాటకాన్ని శాంతరసవ్రధానంగా కొందరు పేర్కొన్నారు. కాని, 
అందరి నాయకునక్కు నాటకాంతమందు, రాజ్యప్రాప్తి, న కలుగటం 
వల్ల, అది శాంతధష(వధానం కాజాలదు. 

10. కొన్ని నూత్నరసాలు 

( 1 } pr ని. 

మూలం : స్నేహ. (వ్రకృతిః (పేయాన్ సంగతశీలార్ల నాయకో భవతి | 

'స్నేహస్తు సాహచర్యాత్ వ్రకృతే రుపచారసంబంధాత్ 11 

.“నిర్వ్యాజమనోవృత్తిః స నర్మ సద్భావ పేశలాలాపాః | 

అన్యోన్యం ప్రతి సుహృదోర్య్యవపోరో౭. యం మతన్తత్ర |! 
- ప్రస్యంది. 1వమదాశ్రు నుసి స్థారలోచనాలోక్క ( '. 
అంతరం స్నవావడే' భవతి సర్వత్ర 1] 

న Xv- 17-19) 
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తాత్నర్యం ; ఎబొవం : న్నేవాం (నక్ఫుతి (= స్తాయి ) గా కొలది (వేయను. 

నంగతకీలుడు నాయకుడుగా ఉంటాడు. న్నే పొం  సావొచర్యం వర్త, ఉవచార 

సంబంధం వల్ల కలుగుతుంది. 

అనుభావాలు : నిరా ) (జి మైనమనోదత్తి, నర్మ-నద్భావ యుక్త మైన వేశ 

లాలాొపాొలు - ఇది సువ్వొత్తుల "వ్యవవోరంలో అన్యోన్యం ఉంటాయి. (ప్రచు 

దాశువులు, కారటం, న్నర్హములు చిప్ఫారినని అయిన చూవులు, ఆర్రరిమైన 

అంతూకరణం- ఇవి 'న్నేవామందు నర్వ్యత ఉంటాయి. 

టీక: “దశమో రసః (పేయాన్” అంటూ రుద్రటుడు తన కావ్యా 

లంకారంలో [పేయస్సును వదియవరసంగా వ్రతిపాదించినాడు. పేయోరసానికి 
“స్నేహం?” స్తాయిభావం "అన్నాడు. "స్నేహం, సాహచర్యంవల్ల స్టిరపడుతుంది. 
కాగా, 'సుహృత్తుల అన్యోన్య వ్యవహారం చేయను) అని రుదటుని సిద్దాంతం. 

అయితే కొందరు రుద్రటుడు స్తాయిభావంగా పేర్కొన్న స్నేహాన్నే రసంగా 

భావించి, దానికి అర్హతను స్తాయిభావంగా "పేర్కొన్నారు. కాని అభినవగున్తుడు 

"స్నేహాన్ని ఇతర రసాలలో అంతర్భవింవజేసినాడు. 

(2) వతృలరనం : 

“యథ మునీంద్ర సమ్మతో వత్సలో రస అంటూ విశ (నాథుడు 

“వత్సలరనము” . ను పదియనరసంగా (వ్రతిపొడించినాడు, 

మూలం : స్తుటం చమత్కారితయా వత్సలం చ రసం విదుః 

సాయీ వత్సలతా స్నేహః పుత్రాద్యాలంబనం మళమ్ || 

ఉద్దీవనాని తచ్చేష్టా విద్యా శార్యోబత్తూదయః | 
ఆలింగనాంగసంస్పర్శ శిరశ్చుంబన మీక్షణమ్ 1 

_ పులకానందబాష్టాద్యా అనుభావైః |పకీర్తితాః | 
సంచారిణో ౬ నిస్ట్రశలకా హర్ష గర్వాడయో మతాః || 
 సద్మగర్భచ్చవివర్లో దైవతం లోకమాతరః || 

[| _కపొద.[-235) 

తాత్పర్యం : చమత్కారం స్లుటంగా ఉండటం' చేత వత్తలమును కాడ 
రనంగా భావిస్తారు. దానికి స్థాయుభావం 'న్నేవాం. 

ఆలంబనం : వుత్రాదులు. 
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ఉద్దీవనాలు : వుత్రాదుల చేష్టలు-విద్య్య శౌర్యం, దయ మున్నగునవి. 

అనుభావాలు : ఆలింగనం, శరీరం తడవటం, శిరన్తు మూర్కొనటం 
ఆర్హవిక్షణం, వులకలు ఆనందబావ్యాలు మున్నగునవి. 

నంచారులు : అనిష్టశంక్క వార్తం, గర్బం మున్నగునవి 

వరం : పద్మ ౨లోవలి కాంతి, 
4జి 

దైవతం : లోకమాతలు. | 

టీక ఏ; నాశా. 17 వ అధ్యాయంలో వొఠ్యాలంకారములై న వర్గాలను 

వివరించేటప్పుడు “కరుణ- బీభత్స-భయానకములందు అనుదాత్త-స్వరిత-కంపిత 
వర్షములతో పాఠ్యమును ప్రయోగించాలి” అనే అభినవగున్నని (= బరోడాము 
దణ) పాఠమునకు బదులు “కరుణ-వాత్సల్య- భయానకములందు . 

” అని కాశీబొంబాయి ముద్రణముల పాఠం. బహాశః ఈ పాఠం: 

విశ్వనాథుని (ప్రతిపాదనకు ఆకరమై ఉంటుంది. - విశ్వనాథుడు వత్సలరసానికి . 

వర్షదైవతాలను కూడా కల్పించినాడు! 

ఉదా ; వుత్రగత మైన వాత్సల్యం 

య దాహ ధాత్రా ప్రభ మోదితం వచో 

యయౌ తదియా మవలమ్భ్బ్య చాజ్లాలిం | 

అభూ చ్చ నమః (పణీపాత ఇిక్షయా 

పితు ర్ముదం తేన తతాన సోఒర్చకః || -(ర.వం.11-25, 

.- “ఆయర్భకుడు దాది మొదట పలికిన మాటను పరలిక్సి దాని 'వేలిం 

బట్టుకొని నడచి, 'వ్రణమిల్ల నేర్నినప్పుడు వంగి తండ్రికి మోదం వెంచినాడు. 

భ్రాతృగతమైన వాత్సల 

దేశే దేశే కలత్రాణ్ దేశే దేశే బాంధవాః | 

_తంతుదేశం న పశ్యామి యత్ర భ్రాతా సెపోదరః !! 

_ “దేశ దేశములందును కళత్రములు "లభించవచ్చు. ' దేశధేశము లందును 
బంధువులు దొరకవచ్చు. _ కాని సహోేదరుడుగల దేశం మూత్రం కానరాదు” 
(మూర్భచెండిన లక్ష్మణుని నారి, శ్రీరాముని వేదన), 

కానీ, .శది రసం కొజాలదసీ, ఇది కేవలం భావం wen అని 

| సకాల. పేర్కొన్నాడు... . 
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(3) భక్తిరసం : 

భగవద్గీతలోని 18 అధ్యాయాలను సూలంగా మూడు భాగాలుగా విభజిస్తారు 
- మొదటి ఆరు అధ్యాయాలు కర్మషట్కుం, తరువాతి ఆరు అధ్యాయాలు 

భక్తిషట్కం. చివరి ఆరు అధ్యాయాలు జ్ఞాన షట్కం. భక్తిషట్కంలో 
చివరి అధ్యాయం ఆంశే 12 న అధ్యాయానికి “భక్తియోగం. అని పేరు. 
ఎటువంటి భక్తుడు తనకు (పీయమైనవాడో, శ్రీకృష్ణుడు ఈ అధ్యాయం చివర 
ఐవరించనాడు. 

నారద భక్తిసూత్రాలలో భగవంతుని యందు. *వరమ(పేమరూవంి భక్తిగా 
నిర్వచింవబడింది. శాండిల్య భక్తి సూత్రాలలో భగవంతునియందు “వరానురక్తి” 
భక్తిగా నిర్వచింపబడింది. 

భాగవత ప్రారంభంలో ఇట్లా చెప్పబడింది శ్ర 

నిగమకల్పతరో ర్లలితం ఫలం శుకముఖా దమృతద్రవసంయుతమ్ । 

పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహు రహో రసికా భువీ భావుకాః || 

దీనికి బమ్మెర పోతన్నగారి అనువాదం ఇట్లా సాగింది : 

చేదకల్చ్పవృక్ష విగలితమై, 'శుక ' 

ముఖసుధాద్రవమున మొనసయున్న 

భాగవతవురాణఫలరసాసా దన 

వేదవి6 'గనుడు రసికభావవిదులు. 

అంతేకొదు భాగవతంలో నవవిధభక్తులు వివరింవబడినవి 3 

శ్రవణం కీర్తనం విష్ణోః స్మరణం ఫాదసేననమ్ | 

అర నం వందనం దాన్యం సఖ్య మాత్మవి వేదనమ్ || 

. - (భాగ-VI1-5-23) 

పెక్కుచోట్ల భక్తియొక్క మహత్తు విశదికరింవబడింది. 

“అశనం గరళం ఫణీ కలాప్కో వననం చర్మ చ వాహనం మహోక్షః [ 
మమ దాస్యసి కిం కిమస్తి శంభో, తవ పాదాంబుజ భక్తి మేవ' దేహి 1 

అని: శివానందలహరిలో (87 శ్లో) ఆదిశంకరులు అర్హించినారు.. 
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. ఇన్ని విధాలుగా భక్తియొక్క ప్రాధాన్యం వర్షింవబడినప్పటికీ, ఆలంకారికులు 

భక్తిని రసంగా [గ్రహించటానికి 'వెనుకాడినారు; ఇందుకు కొరణాలిట్లా ఉన్నాయి. 

1. భరతముని భక్తిని రసంగా పేర్కొనలేదు. 

2. భక్తి అనేది శాంతరసంలో అంతర్చవిస్తుందన్ని అభినవగుప్తుడు (స్మృతి, 
ధృతి, ఉత్సాహాలతో కూడిన భక్తి-శ్రద్ద అనేవి ఈశ్వరప్రణిధాన విషయంలో 
ఇతర రసాలకు - శాంతమునకు- అంగములవుతాయే కాని రసాలు కానేరవు). 

3. ధనంజయుడు పరమేశ్వరవిషయకమగు రతిని (= భక్తిని) కేవలం' 
“భావంి గానే వరిగణించినాడు. _ 

4. చేవాదివిషయకమైన రతి (= భక్తి) భావమే కాని రసం . కాదని 
మమ్మటుడు. ముని- గురు-న్ఫపాది విషయకమైన రతి కూడా వరిపుష్టం కాక 

భావస్టితినే పొందుతుందని కూడా ఆదివదం చేత సూచించినాడు. 

ర్. జగన్నాథుడు “భక్తిరసము' నకు తొలుత విభావానుభావవ్యభిచారి 
భావాలను నిరూపించి, చివరకు భరతముని వచనం (ప్రమాణంగా స్వీకరించి, 

భక్తి, రనం-కాదు పొమ్మన్నాడు. -“రసములు తొమ్మిదే అనటం ఏమిటి? 

భగవంతుడు ఆలంబన విభావంగా రోమాంచాశ్రుపాతాదులు అనుభావాలుగా 

హర్లాదులు వ్యభిచారులుగా కలిగి భాగవతాది పురాణ శ్రవణ సమయంలో 
అనుభవింవబడే భక్తి, రసం ఏలకారాదు? ఇచ్చట భగవదనురాగరూపమైన 
రతియే స్తాయిభావం. దీనిని శాంతమందు అంతర్చవింవచేయరాధు. ఏలన, 

భక్తిరసమునకు స్థాయిభానవం అనురాగరూవమైన రతి, శాంతరసానికి స్థాయి 

భావం వైరాగ్యం - ఇవి వరస్పరవిరుద్దాలు. కాగా భక్తి దేవతావిషయకమగు 
రతి కావున అది. రసం కాదనీ కేవలం భానమనీ చేప్పబడుతున్నది. అయితే 

భగవద్విషయకమగు రతి భావమైతే కామినీ విషయకమగు రతియు భావమే. 

అవుతుంది, భగవద్రతిమాత్రమే భావమని , తలంవనేల? స్లాయిభావములలో 
చెప్పబడిన రతి దేవతావిషయకమగు రతియే అని ఏల చెప్పరాదు? అది 

కామినీవిషయకమగు రథియే అని ఏల అననలె? ఇట్లా అనరాదు. ఏది రనమో, 

ఏది భావమో అనే వ స్రవస్తావిషయంలో భరతముని వచనమే ప్రమాణం.” 

(ఘా సన్నిధానం మార్యనారాయణశా స్త్రి గారి కావ్యాలంకార నంగ 

హవ్యాఖ్య-వుట. 308)... కాగా _ జగన్నాథుడు భక్తిని శాంతమునందు 
అంతర్భవింవజేయటానికి కూడా అంగీకారం చూవళలేదు. అయితే ఆలంకారికులలో 

ఇరువురు మాత్రమే, భక్తికి ,రనత్వం అంగీకరించినారు .: ఇ 
నట 1 
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(1) “ఉజ్వ్వలనీలమణి" కర్త, వంగదేశీయుడు అయిన రూపగోస్వామి (క్రీ.శ. 

1470-1554) ప్రథముడు. ప బ్లా 

భరతుడు చెప్పిన అష్టరసములను, శాంతమును మాత్రమే కాక వాత్సల్యము, 

(వేమ, భక్తి- వీనిని కూడా రనములుగా అంగీకరించినాడు రూవగోస్వామి. 

(వేమను అంగిరసంగా, శృంగారమును అంగరసంగా పేర్కొని, సర్వరసాలు సము 

ద్రంలోని తరంగాల వలె (_ప్రేమమందు రనరూవంగా ' నిమజ్జనమవుతాయని 

ఆయన తలంచినాడు. 

భక్తిని రసరాటొగా పేర్కొని, మధురం-ఉజ్ఞ్యలం అనే వేర్లతో భక్తిరసాన్ని 

విస్తరించి తెలిపినాడు. కాని ఈ భక్తి (శ్రీకృష్ణగోపీ విషయకం, శృంగారరూపం. 

దీనికి , “చిత్త ద్రవం స్టాయిభావం. ఇందు ఇతర శృంగారం ఉపాదేయంకాదు. 

మరి ఈ 'భక్తి, భక్తిలో ఏకదేశం మాత్రమే. 

(2) “భగవద్భక్తి రసాయనం కర్త, పరివ్రాజకాచార్యుడు అయిన మధు 

సూదన సరస్వతి (క్రీశ.17 వ శతాబ్ది) రెండవవాడు. 

' మధుసూదనుడు భక్తిని వూర్లరసంగా, ఉదాత్త మైనదిగా నిరూపించినాడు. 

“అనుభవమాత్రం వలననే సాక్షాత్సుఖవిరుద్దములై న శోక-క్రోధ-భయాదు 
లకు రసత్వం అంగీకృత మైనప్పుడు, అనుభవసిద్దమై, మిగిలిన రసములకన్న 

వేయిరెట్టు అధికంగా రస్యమానమవుతున్న భక్తి ' రసం కాదనటం ఎట్లా? 

రనకోవిదులు దేవాగివిషయకరతి రసం కాదనీ, భావమనీ చెప్పినారు, నిజానికి 

ఇతరదేవతావిషయకనుగు రతి భావమే ' అవుతుంది; కారణం, వారు జీవులే 

కావటం చేత , వరమానందం కలుగదు. వరమాత్మ స్వరూవ శ్రీకృష్ణరతి 

వరమానందమునకు కొంపోతుంది. అంతేకాదు. కాంతాది విషయకములగు 

ఏ రసములందును భగవద్రతియందు వలె వూర్ల సుఖం లేదా ఆనందం 

కలుగదు. కావున, వాటియందు తగినవుష్ట్రిలేదు, అవి క్ట్ముద్రరసాలు. భగవద్రతి 
వూర్షరసం. అది, మిడుగురు పుర్వులకాంతి కంచె సూర్యకాంతి ఎట్టా బల 

వత్తరమో అకు మిగిలిన రసములకన్న. (శ్రేష్ణతరం, బలవత్తరం - - - - 
ఈ భక్తిరసమునకు ఆలంబన విభావం శ్రీకృష్ణుడు. తచ్చరిత్రలు విభావములు. 
భగవదాకార చిత్తవృత్తియే స్తాయిభావం; అదే భగనద్రతి. తత్కాలమున పుస్ట 
న్మేతాది వికారాలు అనుభావాళు, నిర్వేద-శంకా-హర్తాద్గులు 1 వ్యభిచారిభావాలు. 

ఇవి వరమానందస్వరూవపమగు భక్తిరసంగా పరిణమిస్తాయి.” (సన్నిధానం 
వారి కావ్యాలంకొర సంగ్రహ వ్యాఖ్య-పుటలు-308-309), సంస్కృతాంధ్ర 
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స్తోత్రాలను, భాగవతాది వురాణాలను వరిశిలించినవ్వుడు భక్తికి రనత్వమును 
అంగీకరించవలసీిన ఆవశ్యకమున్నదని స్పష్టం కాగలదు. రసరాజమైన శృంగారం 

ఐహికంకాగా, భక్తి - ఇహ-పరనాధనమవుతున్నది. 

_భగవద్రతినే “మధురభక్తి, ' అంటారు. 

భక్తికి రసతా న్ని అంగీకరించిన ఇరువురు ఆలంకారికులు విష్ణుభక్తి పరాయ 

బులు; భక్తి - నాబాత్యం నాలుగింట మూడు నంతులు విష్ణుభక్తి పరం కావటం 

గమనించవచ్చు. 

అయితే, శంకరాచార్యులవారు భక్తిని నిర్వచించిన విధం గమనింవదగినది 

(శివానందలహరి-61 శో) : 
అంకోలం నిజబీజ సంతతి, రయస్కాంతోవలం సూచికా 

సాధీ (నై జవిభుం, లతాక్షితిరుహం, సింధున్సరిద్వల్లభమ్ | 
(ప్రాప్నోతీహయథా . తథావశువతేః షాదారవిందద్య్వయం 
చేతోవృత్తిరు పేత్యతిష్మ్యతి సదా సాభక్తి రిత్యుచ్యతే 1 

- ఊడుగువిత్తులు తల్లిచెట్టును, సూది సూదంటు రాయిని కులసతి 
నిజవిభుని లతలు భూరుహములను నదులు సముద్రమును సదాచేరున్టే, 

ఎవని చిత్తవృత్తి వరమేశ్వరుని పాదారవిందద్వయమును చేరి విడువకుండునో, 
అట్టిదానిని “భక్తి” _ అని చెప్పుదురు. 

(4) మాయారనం : 

రసతరంగిణికర్త అయిన భానుదత్తుడు “మాయారసము' ను ప్రతిపాదించి 
నాడు (సప్త మతరంగం) : 

“చిత్తవృత్తి రెండు విధాలు- 1. ప్రవృత్తి, 2. నివృత్తి. నివృత్తియందు 

శాంతరసం వలె ప్రవృత్తి యందు మాయారనం భాసిస్తుంది, ఒకచోట రసోత్పత్తి 
జరిగి రెండవచోట జరుగదని చెప్పరాదు కదా! దీనిని రతి రూపంగా ఏల 
అంగీకరించరాదు? అని అంక, ఇది దేనికి వ్యభిచారి భావ మచృతుంది? 

శృంగారమునకు విరోధి అయిన బీభత్సం ఇందులో గోచరిస్తుంది. అట్టాగే, ఇతర 
రసములపట్ట. కూడ ఇది ప్రనక్తం కాదు - - - - రత్యాదులు ఎనిమిది 
(వవృత్తియందే మెఆువుభలె వుట్టి, అణగుతూ ఉంటాయి. కావున్న ఇవి అన్నీ 
మాయారసంలో వ్యభిచారిభావములు . అవుతాయి. ఈ  మాయారసమునకు 

స్పాయిభావం మిథ్యాజ్ఞానం, సాంసారికభోగం ఆర్రించే ధర్మ-అధర్మాలు విభావాలు. 

వుత్ర-కళత్ర-విజయ-సామ్రాజ్యాదులు అనుభావములు.” 
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కావ్యవిలానమున చిరంజీవి భట్టాచార్యుడు, రసచందికలో విశ్వేశ (రుడు 

మాయారస ప్రతిపాదనను ఖండించినారు. వారి ఖండన ఇట్లా ఉన్నది 

ఏ స్థాయిభానం అయినా రసత్వం ఫొందవలెనంటే, అది విభావాదులచేత 

(వబుద్దమై, వ్యభిచారులచేత వరివుష్ట్రమై, రసత్వం పొందుతుంది. మాయయే 
మిథ్యాజ్ఞానమునకు కారణం కాని, మిథ్యాజ్ఞానం మాయకు కారణం కాదు. 

కావున మాయకు స్లాయిభావమని చెప్పబడిన మిథ్యాజ్ఞానం ఎల్లవుడూ |వ్రబుద్ద 

మయ్యే ఉంటుంది. ఇంక దానికి విభావానుభావ వ్యభిచారి సంయోగావస్సను 

వింగడించి చెప్పటమే కుదురదు. కావున మాయకు |బ్రహ్మానందస[బహ్మచారి 

అయిన రసానుభూతి సిద్దించదు. 

యథాజీవః స్వభావం హి పరిత్యజ్యాన్య దేహికమ్ | 

నరభావం వ్రకురుతే పరభానం సమాశ్రితః || 

ఏవం బుధః పరభావం 'సో2_స్మీతి మనసా స్మరన్ | 

ఏషాం వాగంగలీలాభిశ్చేష్టాభిస్తు సమాచరేత్ || 

-నా.శా.XXVI-7-8 
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అవ్య (గైరింద్రిచైః శుద్రః ఉహాపోహ విశారదః | 

త్యక్తదోషోఒనుర్గాగీచ పనా ్రేక్షక స్మృతః || 

భుస్తుష్టాతుష్టి మౌవ్నోతి శోశ్సే శోకము షెతిలీ.! 

కోధేక్రుద్దః భయే భితః స శ్రేష్టః పేక్షకః స్మృతః [1 

-నా.శా.XXvII-61-62 
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1. అలంకారశా స్తం 

సంస్క త సాహిత్య విమర్శనమునకు “అలంకారశా,స్త్రం” అని "పేరు. 

ఇది ఒక అనువనిధి అనే సత్యం వేత్తలకు మాత్రమే సువిదితం. కాని, 

తత్సరిచయం లేనివారికి, అలంకారశాస్తమంకే అనుప్రాసాయమక-ఉవమా-రూ 

వకాది శబ్దార్షోభయాలంకారాలను గూర్చిన వివరణ మాత్రమే అనే అభిప్రాయం 

కలగటం సహజం. ఓపికతో, అభిమానంతో వరికీరిసే, ఆ గ్రంథాలు కేవలం 

బాహ్యస (రూపాన్ని చర్చించేవి మాత్రమే కాదనీ కావ్య-నాట్యాలకు ప్రధానములైన 
అంతస్తత్తాాలను వైజ్ఞానిక దృష్టితో, తార్కికంగా వివేచనచేసే శాస్త్ర, గ్రంథాలనీ 
బోధపడగలదు. అలంకారశా, స్తం కూడా తక్కిన భారతీయశా, స్త్రాలవలెనే . తర్శ_- 

న్యాయమ్ములనే. ఇమవవునాదుల మీద నిర్మింపబడిన వజ్రవుకోటలు. (వత్యల్స 

విషయం హేతు బద్దమై అవ్యాప్తి అతివ్యాప్తి అసంభవాది దోషరహితంగా 

ఉండాలి. అట్టి నిర్వచనం తార్భికునకే సాధ్యమవుతుంది. సహృదయంతో 

సమ్యక్సరిశీలనం చేసినవారికి ఇవి బుద్దివికాసం ఆశ్చర్యం, ఆత్మానందం కలిగి 

స్తాయనటం నిస్సందేహం. ఈ శాస్త్రం తర్శ_బద్దం కావటమే కాక్క సంస్కృత 

భాషలో. ఉర్పడటుం వళ్లి కూడా. సామాన్యులకు అందుబాటులో - 'లేకున్నది. 

ఆదిలో పాశ్చాత్య వినుర్శకులు సంస్కృతాన్ని (శద్దగా చదువుకొని ఉత్తమ 

అనువాద్తాలమ, విమర్శలను విలయించినారు. పిమ్మట ఆయాదేశ భాషలలోనికి 

చాలా గ్రంథాలు. అనూదితములైనవి. శ్రీయుతులు ఎమ్, , ఆర్ కవి పి.వి. 

కాళ్ళే యస్.కె,డే విరాఘవన్ (3 ప్రభృతులు అనేక |గ్రంథాలను వెలుగులోనికి తెచ్చి. 

లోతుగా. వరిశీలన , వేసి. ఆంగ్లంలో, _జవేక విషుర్శనఖను, నిమర్శవ. గ్రంథాలను 
వెలయించినారు. అంతేకాదు... ప్రాచ్య-పాశ్చాత్య సినుతాల, సమన యానిడై 

ప్రయత్నించి తులనాత్మకములై న “విమర్శవలు ట్ "'వెలయించివారు. 

(i) శాస్త్రనామం 3 "లధించినంతలో భరతముని, “నాట్యశాస్త్రం” తోరి 
eid ఇది. borers us me 

క 
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సూత్రాల సంవుటి. ఇందులో సర్వవిషయాలు నాట్యరసాలకు సంబంధించిన 

విగా వివరింపబడివి. అయితే తరువాత వచ్చిన దండి-భామహ- వామనాదులు 
రూవక-రస ప్రస్తావనలు విడిచి వేసి కావ్యానికి సంబంధించిన గుణ-అలంకార- 
రీత్యాదులను వివరించినారు. అటు పిమ్మీటవారైన ఆనందవర్హనాదులు రసాన్ని 
కావ్యానికి కూడా అన్వయించారు. కొనీ, ఈ గ్రంథాలు అన్నింటికీ “అలంకార 

శాస్త్రం” అనేపేరు. 

ఇంతకు, “అలంకారం” అంటే ఏమిటి? భామవిీదులు పలువురు తమ 

(గ్రంథాలను “అలంకారి పదంతో వ్యవహరించారు - భామహని కావ్యాలం 

కారం, ఉద్భటుని కావ్యాలంకారసారసం గ్రహం, నానునుని కావ్యాలంకార సూత్రం, 

రుద్రటుని క్రావ్యాలంకారం మున్నగునవి. ఇందులకుకారణం. వారి గ్రంథాలలో ' 

అలంకారాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉండటమే - “*ప్రాధాన్యేన వ్యవదేశా 

భవంతి” (ప్రాధాన్యాన్ని వట్టి పేర్గు ఏర్పడుతుంటాయి). తమగ్రంథాలకు 
“అలంకారం! అనేపేరు. చేర్చకపోయినా దండి(ప్రభృతులు (కావ్యాదర్శం మొ.) 

తమ (గ్రంథాలలో అలంకారాలకే' ప్రాముఖ్యం ఇచ్చారు. ఆదిలో ఇట్లా 

అలంకారాలు ప్రాధాన్యం వహించటం చేతనే ఈ శాస్త్రానికి “అలంకారశా, స్త్రం' 

అనే పేరు, తత్కర్తలకు *“ఆలంకారికులు" అనే పేరు రూఢములైనాయి. అయితే, 
వై ఆలంకారికులందరూ తమ గ్రంథాల పేర్షకు మొదట ' “కావ్య వదం 
చేర్చుకొనటం తప్పక గదునింవదగిన విషయం. 

అలంకారవదానికి రెండు అర్దాలు ఉన్నవి : 

“కావ్యం (గ్రాహ్యమలంకారాత్, సౌందర్యమలంకారః” అనే వామన నిర్వచ 
నాన్ని వట్టి అలంకారనుంటే “సౌందర్యం అనీ (లౌకిక వ్యవహారమందును 
ఇదే ఆర్థం); సౌందర్యం ఉన్నపుడే : కావ్యం ' (గాహ్యం అనీ, కావ్యాలంకారం 

అనగా కావ్యానికి సౌందర్యాపాదకాలై న ధర్మాలను నిర్చేశించే శాస్త్రమనీ అర్థం, 
ఇంక రెండవ అర్ధం ఉవేమాది అలంకారాలకు. వరిమితం. ఈ ఉపమాది 

అలంకారాలవల్ల కావ్యం అలంకరింపబడుతుంది (అలం క్రియతే అనేన ఇతి). ' 

. అలంకారశా,స్త్రానికి “సాహిత్యశా స్త్ర” అని ఇంకో చేరు కూడా ఉంది; 
. దీనినే రాజశేఖరుడు వంపులో “సాహిత్యవిద్య' అన్నాడు. “సహితం 
యొక్క భావమే సాహీత్యం”, “శబ్బార్దాల సాహిత్యమే కావ్యం” అనే నిర్వచ 
నాలను పట్టి శబ్దార్థ సహితమైన కావ్యాన్ని గూర్చి చర్చించే ఈ శాస్త్రానికి 



రసమీమాంస 529 

'సాహిత్యశాస్త్రం” అనే పేరు రాజశేఖరునకు ముందే వచ్చి ఉంటుంది. ఇంక 

కావ్య- సాహిత్య శబ్దాలు రెండూ పర్యాయపదాలైనాయి. మమ్మటుడు తన 

గ్రంథాన్ని “కావ్యవ్రకాశం' అంశ విశ్వనాథుడు తన గ్రంథాన్ని “సాహిత్యదర్పణం' 

అన్నాడు. కాగ ఈ శాస్త్రానికి *“సాహెత్యశా,స్త్రం. అనే పేరే సమంజసం 

కాగలదు. ఇంక ఆధునిక పద మైన (Aesthetics) అనే. అర్హంలో దీనిని 

“సౌందర్యశా, స్త్రం' అనవచ్చు. 

(11) శాస్త్రపమేయం .: అలంకారశ్నాస్త్ర, లేదా సాహెత్యశా,స్త్ర, ప్రథమ 

కర్తవ్యం కావ్యవ్రయోజనాలను వివరించటం. పిమ్మట కావ్య హేతువులను గూర్చిన 

చర్చ. తరువాత కావ్యనిర్వచన ప్రయత్నం- ఇందులో శబ్దానికో, అర్జానికో 

ప్రాధాన్యమిచ్చి (ఇది కావ్యశరీరం అవుతుంది), పిమ్మట కావ్యానికి ఆత్మ 

ఏదో. నిర్రేశింపబడుతుంది. కాన్యాత్మ విషయంలో మతభేదాలు చాలా ఉన్నవి. 
శబ్ద-అర్హాలు రెండూ కావ్యాంగాలే కాబట్టి శబ్దశక్తులు, శబ్ద-అర్జాల సంబంధం 

నిరూపీంపబడుతుంది. ఈ _ ప్రసంగంలోనే అభిదాది శబ్దశక్తులు వాచ్యాది 
అర్హ శక్తులు వ్యంగ్య లేదా ధ్వని భెదాలు వివరింంబడతాయి.. తరునాత 

కావ్యభేదాలను గూర్చిన చర్చ సాగుతుంది- బాహ్యస్వరూపాన్ని పట్టి గద్య- 

పద్య-మిశాదిభేదాలు, భాషను పట్టు సంస్కృత- బాకృతాది భేదాలు, ధ (నిని పట్ట 

ఉత్త మారిభేదాలు, (ప్రదర్శనాది భేదాలనుపట్టి శ్రవ్య-దృశ్య భేదాలు మున్నగునవి. 
దృశ్య విభజన సువిశాలమైన రూవకచర్చకు దారి తీస్తుంది. ఏ కావ్యమైనా 

గుణమహితంగా ఉండాలి కాబట్టి కావ్యగుణాలు, ఆ గుణాలచేత ఏర్పడే రీతులు 

మున్నగునవి, కావ్యాలు దోషరహితంగా ఉండాలి కాబట్టి వద-వాక్య-అర్జాదిదోషాలు 

నిరూపింపబడతాయి. కొన్ని [గ్రంథాలు కవి శిక్షాదులను గూర్చి వివరించటమే 

కాక్క కావ్యరచనకు సంబంధించిన పెక్కు ఇతర విషయాలను (ఉదా : 

భూగోళజ్ఞానం మొ.) కూడా వివరించాయి. రసమే కొద్యాత్మ అనేవారు [పారం 

భంలో ప్రత్యేకంగాన్తూ కేవలం రూపకచర్చ చేసేవారు దానికి అన్వయించి, 

ధ్యనివాదులు రసధ్యనిని గూర్చి చర్చించేటప్పుడు సమగ్రరస చర్చచేశారు. 

రస చర్చకు సంబంధించి నాయికా-నాయకభేదాలను గూర్చి వివులమైన వివరణ 
ఉంటుంది. చిట్టచివర కావ్యాన్ని అలంకరించే "శబ్ద-అర్హ- మిశ్రాలంకారాల వివరణ 

ఉంటుంది. అయా సంధర్భాలలో కావ్య-శ్యాస్త్రాల తారతమ్యం, కవిలక్షణం, వాని 

సామగ్రి, కావ్యసొంచర్యనినయం, ఆనందస రవం, కావ్యానందానికి అధికారి . 

అయిన  సహృదయుని లక్షణం మున్నగు పెక్కు విషయాలు నూక్ష్మొతి 
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సూక్ష్మంగా వివేవింపబడుతాయి. అయితే, పై నర్వవిషయాలు అన్ని గ్రంథాలలో 

సంపూర్తంగా వివరింపబడలేదని గుర్తుంచుకోవాలి. రచయిత |వ్రతిపాదింపదలచ 

కొన్న దానిని బట్టి ఆయా అంశాలు వ్రసక్త ములవుతూ ఉంటాయి; అంతేకాదు 

పెని పేర్కొన్న "క్రమం కూడా భేదిసూ ఉంటుంది. 

. సాహిత్యశా,స్త్ర, రచన ఎప్పుడు ప్రారంభమైనదో స్పష్టంగా తెలియదు. బుగ్వే 

దంలో ఉవమాది అలంకారాలు బహళంగా ఉన్నవి. ఆ లక్ష్యాలకు లక్షణం (= 

శాస్త్రం) ఎవడు ఉదయించిందో? బు గ్వేదకాలంనుంచి క్రీస్తు శకారంభం 

వరకు గల మధ్యకాలంలో ఈ శాస్తాభినృద్ది వికాసాలను నిర్ణయించటానికి 

(ప్రయత్నాలు జరిగాయి. వాటి ఫలితము లేవైనా, మనకు లభించిన పథమ 

సాహిత్యశాస్త్రగంథం భరతముని వ్రణీతమైన నాట్యశాస్త్రం; ఇది కనీసం 

క్రీస్తుశకారంభ కాలంనాటిదని అంగీకరిస్తే, అవ్పటినుంచి పందొమ్మిదవ శతాజ్చి 

వరకు - రూపక-రస-భావాఅలంకార-గుణ-దోష -రీతి-వృత్తి-పాక-శయ్య-ధ్వని- 

క్రోక్తి-అనుమితి- జౌచిత్య-కవిశిక్షాది వివిధ కావ్యనాట్య విషయాలను జ 

ఆలంకారికులు పెక్కు (గ్రంథాలను రచించారు. 

(ఏ) సాహిత్యశాస్త్రధశలు : అజ్ఞాతకాలం నుంచి 18 న శతాబ్ది ' వరకు 

గల కాలంలో సాహిత్యశా, స్త్ర వికాసాన్ని నాలుగు యుగాలుగా విభజించినాడు 

ఆచార్య యస్.శకె.డే. 

1. ప్రారంభకాలం : అజ్ఞాతకాలం నుంచి భామహాని వరకు; ఈ కాలంలో 

మనకు తెలిసిన వాడు భరతముని మాత్రమె. 

2. రచనాత్మకకాలం (క్రీ.శ. 600-850) : - భామహని నుండి 
ఆనందవర్తనుని వరకు- 

(1) భాచుహ-ఉదృట-రుద్రటులు- “అలంకార” సంవ్రదాయం. 

(11) దండి-వామనులు - రీతి” సంప్రదాయం. 

(111) ఆనందవర్హనుడు - “ధ్వని సంప్రదాయం. 

ల నిర్ణయాత్మక కాలం (క్రీ. శ, రిర్0౮- 1050) : ఆనందవర్హనుని నుంచి 

మమ్మటునివరకు - 

అధిననగువ్నడు, కుంతకుడు, ముహినుభట్టు, ధనంజయుడు, భోజరాజు 

మున్నగువారు. 
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4. వ్యాఖ్యానాత్మకకాలం (క్రీ. వ ltrs) ఏ మమ్మటుని మొదలు 

జగన్నాథుని వరకు - 

(1) మమ్మట-రుయ్యక- విశ్వనాథ- హేమచం ద్ర-విద్యాధర-విద్యానాథ-జయ దేవ- 

అవ్పయ్యదీక్షితులు మున్నగువారు (ధ్వనివాదుల్సు. 

(11) శారదాతనయ-సింగభూపాల-భానుదత్త- రూవగోస్వామి మున్నగు వారు 

(రసవాదులు). 

(111) రాజశేఖర-క్షే మేంద్రులు (కవిశిక్ష). 

(1౪) జగన్నాథుడు (రసధ్యని). 

అయితే సంస్క ్రతసా హిత్యవిమర్శచరిత్రయందు (వధానంగా అయిదు దశలు 

గోచరిస్తున్నవ్షి : 

(1) రూవకారస చర్చలు ప్రధానమైన కాలం. నాట్యశాస్త్ర, రచనాకాలం 
ఇదే. ఇందులో కేవలం శ్రవ్యకావ్యానికి సంబంధించిన విషయాలు తక్కువ. 

చీనిని నాట్యశా,స్త్రకొాలం అనవచ్చు. 

(2) రూవక-రన చర్చలు మృగ్యమై, కేవలం (శన్యకావ్య చర్చయే ప్రాధాన్యం 

నహించినకాలం. ఈ కాలంలో రచింవబడిన' సాహిత్య శాస్త్ర, గ్రంథాలు 

కూడా “కావ్య పదయుతంగానే వ్యవహరింపబడినవి -భామహని “కావ్యాలంకారంి, 

దండి “'కావ్యాదర్శం' మొ. ఈ కాలంలో ముఖ్యంగా అలంకారాల సంఖ్య 

అభివృద్ది పొందింది. కావ్యమునకు అలంకారాలు ముఖ్యములనే భావన ప్రబలిన. 

"కాలమిది. ఈ కాలాన్ని అలంకారశా,స్త్రృకాలం అనవచ్చు. సాహిత్య విమర్శకులకు 

“ఆలంకారికులు' అనే పేరు ఈ కాలంలో వచ్చి ఉండవచ్చు. 

(3) రసం, కావ్యానికి కూడా ముఖ్యమని అన్వయింవబడిన కాలం - ఈ 
కాలంలో లలు ఆనందవర్హన, అభినవగువ్నులు; సీరిరునురును కావ్య-వాట్యా 

లకు రసం “ఆత్మి అని నిరూపించినారు. 

“కావ్యానికి ఇతివృత్తం శరీరం) అవి భరతుడు పేర్కొన్నప్పటికీ, కావ్యా 
నికి ఆత్మ ఏదో ఆయన చెప్పలేదు, నాట్యశాస్త్రమందు రసానికి గల 

ప్రాధాన్యాన్ని పట్టి, భరతుని దృష్టిలో కావ్యానికి ' “రసం”' ఆత్మ అనేది 

స్పష్టం. ' “రీతిరాత్మాకావ్యస్య అంటూ వామనుడు ప్రప్రథమంగా ' కావ్యాత్మ 
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విషయం లేవనెత్తినాడు. అప్పటినుంచి కావ్యాత్మవిషయంలో అనేకవాదములు 
బయలుదేరినవి; వీనినే సాహిత్యసంప్రదాయాలు అంటారు. 

కావ్యాంగములై న రస-అలంకార-గుణ-రితి-ధ సని మున్నగువానిలో ఒక్కక్క 

దానిమీద ఒక్కొక్క శాస్త్ర,కర్త అభిమానం చూపించటం చేత ఈ మతాలు 

లేదా సంప్రదాయాలు చెలసినవి. 

| (4) రూపకచర్చ మరల (బాధాన్యం . వహించినకాలం. తర్మెన కావ్యాంగాలు 

_ వూర్తిగా విడునబడి, రూవక-రస చర్చలు మాత్రమే ఈ కాలమందు ప్రాధాన్యం 
నహించినవి - ధనంజయుని దశరూవకం, సాగరనంది నాటకలక్షణరత్నకోశం, 
రామచం[ద్రగుణచంద్రుల “నాట్యదర్పణంి, సింగభూపాలుని “రసార్షవసుధాకరం' 

మున్నగునవి ఈ కాలమందరి రచనలు, నాట్యు-రన నిషయకములైన గ్రంథాలలో, 

ఈ కాలానికి చెందిన శారదాతనయుని భావప్రకొాశనము, విషయ వై శాల్యం గల 

_ రచన. 

(5) కావ్య-నాట్య విషయాలు నర్వం ఒకే [గ్రంథమందు వివరింపబడిన 
కాలం. విద్యావాథుని ప్రతావరుద యశోభూషణం, విశ్వనాథుని “సాహెత్యద 

. రృణం' ఈ కాలానికి చెందిన రచనలు. విషయ వై శాల్యంలో నాట్యశా,స్త్రమంతటి 
'గంథం- భోజుని శృంగారవకాశం కూడా ఈ కాలానికి చెందినదే. “సాహిత్య 
శాస్త్రం అనే పేరు అన(ర్ర (రమైన కాలం ఇదే అని చెప్పవచ్చు 

పె అయిదు దశలలో రసానికి ప్రాధాన్యం నిది రెండవదశ మాత్రమే. 
అ భామహవామనాదులు దానిని పూర్తిగా విస్మరించలేదు - రసాన్ని 
అలంకారంగానో, గుణంగానో నిర్వచిం చటాొని ర ' ప్రయత్నించారు. ఇంక తున 

దశలలో సర్వాలంకాధికులు రసానికి పట్టాభి షేకం. కట్ట దానిని “రసరాజంి 

చేశారు. రసం, కావ్య-నాట్యాఅలో వాచ్యం కారాదనీ, వ్యంగ్యంగా ఉండాలనీ . 
ఆనందవర్హన్న_అభినవగుప్తులు సిద్దాంతించారు; దీనికి “రనధ్యని” అని పేరు. ఈ 
“రనధ్వని* యే “కావ్యాత్మ” గా స్టిరవడింది. 

(iv) గ్రంథాలు : ఆయా రచయితల రంభాలు కొన్నింటిని సేర్కొంటున్నాను. 

l; నాట్యశాస్త్రం (క్రీ.పూ .  200- [ .#.200) -భరతముని వ్రణీతం, 
36 అధ్యాయాలు, 6000 శోకాలు. రస-రూవక-అభినయ-గీత-వాద్యాదులు 
వివరింవబడిన బృహదధ్లుంథం. తరువాతి  సాహిత్యశాస్త్ర (గంథాలన్నింటేకి 
ఇదియే మూలకందం, . 



రసమీమాంన 533 

2. 

. 10. 

కావ్యాదర్శం (క్రీ. శ600- 680) -_ కర్తదండి, 3 వరిచ్చేదాలుు 660 

శో. కావ్యలక్షణ-భేదాల్తు గుణాలు, అలంకారాలు, కకైపంధాలు దోషాలు 

వివరించబడినవి. 

కావ్యాలంకారం (క్రీ.శ. 700-750) -కర్తభామహుడు, 6 అధ్యా. 400 
శో. కావ్యలక్షణ భేదాలు, అలంకారాలు, దోషాలు, కాలః - ఇవి 

వివరింవబడినవి. 

కావ్యాలంకార సంగ్రహం (750-850) - కర్త ఉద్భటుడు, -6 వర్గాలు, 79 
కారికలు, ఒకవంద ఉదాహరణలు, 41 అలంకారాలు- ఇవి వివరింవబడినని. 

కావ్యాలంకార సూత్రం (800 ప్రాంతాలు) - కర్తవామనుడు, 5 అధికరణలు, 

12 అధ్యాయాలు, 319 సూత్రాలు. -కావ్యం-క్షణ-రీతి-దోష-గుణ-అలం 

కార-ప్రయోగాలు చర్చింపబడినవి. 

కావ్యాలంకారం (825-875) - కర్తరుదటుడు: 16 అధ్యా. 734. 
క శాస్త్ర-కావ్య (ప్రయోజనాలు, రితి భాషాలక్షణం, యమక భేదాలు, 

రసచర్చ, శ్లేషబంధాదులు మొ. పెక్కు విషయాలు ఇందు వివరింవబడివవి. 

ధ్వన్యాలోకం (850-875) - కర్త అనందనర్హనుడు, 4 ఉద్యోతాలు, 129 

కొరికలు, వృత్తి, ఉదాహరణసమేతం. ధ్వనిని గూర్చిన వాదములు, వ్యంగ్య 
(=అర్హ) భేదాలు, వ్యంజక (శబ్ద)భేదాలు, ధ్వనిప్రయోజనం మున్నగునవి 

. ఇందు చర్చింపబడినవి. 

కావ్యమీమాంస (880-925) - కర్త రాజశేఖరుడు. 18 అధికరణాలు, గద్య 
మయం, రసన, అలంకారాదుల చర్చలేకపోయినా 'వెక్కు సాహిత్యవిషయాలకు 
ఇది గనివంటిది. | 

వక్రోక్తి జీవితం (950-1000) - కర్త కుంతకుడు. 4 ఉ న్మేషాలు. కారికా, 

వృత్తి, ఉదాహారణ (500 శ్లో, పైగా) సహితం. కవిత 19 చిత్యలావణ్యాదులు, 

వర్ల విన్యాస-పదవుూర్యార్త, ప్రత్యయ, వాక్య వై.చిత్య-ఫ్రకరణ-ప్రజంధ వక్ర 

తలు మొ. ఇందు చర్చింవబడినవి. ధ్యనివ్యతి రేకగంథమిది. 

అభినవభారతి, లోచన వ్యాఖ్యలు (980-1020) --. కర్త అభినవగువ్చుడు. 
అభినవభారతి నాట్యుశ్వాస్త్ర వ్యాఖ్య, లోచనం థ్  (న్యాలోకవ్యాఖ్య. ఇవి 

వ్యాఖ్యలైనాా మూలగ్రంథాలకు' నన్నె తెచ్చినవై, పతంజలి -ఆదిశంకరుల 

మహాభాష్యాలకున్నంత (వేసిద్దిని పొందాయి. 
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12. 

13. 

14. 

సొత్త (కా ధినయం 

దశరూవక౨ (974-996) - కర్త ధనంజయుడు. నాల్గు |ప్రకౌశాలు, 

సుమారు 300 కారికలు. నాట్యవరిభాష, దశరూవకాలు, నాయికా 

నాయకభేదాలు, రసవిచారం ఇందున్నవి. దీనికీ ధనికుని “ఆలో కవ్యాఖ్య” 

ప్రసిద్దిపొందింది. 

వ్యక్తి వివేకం (1020-1100) - కర్తమహిమభట్టు. త. విమర్శలు. ఇది 

ధ్వని ధ్వంసక[గ్రంథం. ధ్వని విమర్శన,అనౌచిత్యవిచారం, అనుమానమత 

స్తావన ఇందలి విషయాలు. 

శృంగార|ప్రకాశం (1005-1054)- కర్త ధారాధిపతి భోజరాజు. 36 

(పేకాశాలు. కావ్య-నొట్యాది సర్వవిషయాలు ఇందు చర్చింపబడినవి. 

(దీనిపై డా. రాఘవన్ ఆంగ్లంలో సవిస్తరమైన పరిశీలనాత్మక గ్రంథం 

ప్రకటించారు.) 

జావిత్యవిచారచర్చ (990-1066)- కర్త శ్నేమేంద్రుడు. 39 కొరికలు. 
వృత్తి, - ఉదాహరణస మేతం,. రసజీవితభూతమైన “భాచిత్యం' ఇందులో బహు 

' విధాలుగా చర్చింపబడింది. (గంథం చిన్నదైనా సాహిత్య, శాస్త్రంలో 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

దీనికి ఉన్నతస్తానం ఉంది, 

అగ్ని పురాణం (900-120) - ఇందులో 382 అధ్యాయాలున్నవి, ఇందులో 

వది (336-346) అవ్యాయాలు మాత్రమే సాహిత్యశా స్త్రభాగం. 

కొవ్యవ్రకాశం (1050-1100) - కర్త మమ్మటుడు, 10 ఉల్గాసాలు, 143 

సూత్రాలు. నాట్య విషయం తప్ప తక్కిన సాహిత్య విషయాలు అన్ని 

ఇందు చర్చింవబడినవి. దీనికి సుమారు 75 వ్యాఖ్యలున్నవనే సత్యమే దీని 

ప్రాధాన్యమును వివరింపగలదు. 

అలంకార సర్వస్వం (1135-1150) - కర్త రుయ్యకుడు -56 సూత్రాలు, 

వృత్తినహితం. అలంకారనిషయంలో ప్రామాణిక గ్రంథం. 

కాప్యానుశాసనం (1136-1143) '-కర్త హేమఛంద్రుడు. 8 అధ్యాయాలు. 

సూత, వివరణ, ఉదాహరణ సభాతం. కావ్యప్రకాశమును పోలిన ఉత్త మ[గ్రంథం. 

నాట్యదర్పణం (1100-1175) - కర్తలు ' హేమచంద్రునికి శిష్యులైన 

రామచం[ద్ర-గుణచంద్రులు. రూవకచర్చలో సాధికారకమైన (గ్రంథం. 
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23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

భావవ్రకాశనం (1175-1250) - కర్త శారదాతనయుడు. పది అధికారాలు. 

నాట్యారసాలవై భరతాది వూర్వాచార్యుల మతాలను పరిశీలకదృష్టితో 

ఆవిష్కరించిన బృహాద్దృంధథం. 

అభిలషతార్హ్ల చింతామణి (క మానసోల్లాసం) (1131 - రచనాకాలం) 

- ల్ భాగాలు, ఒక్కొక్క భాగంలో 20 విభాగాలు (మొత్తం నూరు 

అధ్యాయాలు). ఇందులో వినోదాలు అనే పేర్లతో లలితకళల చర్చ (ప్రధానం. 

చంద్రాలోకం (1200-1250) - కర్త జయదేవుడు. వదిమయూఖాలు, 

350 శ్లోకాలు. కొన్ని సాహిత్య శా,స్త్రవిషయాలు చర్చింవబడినవ్పటికీ, 
ఇది "అలంకారాల చర్చకు ప్రసద్దిపొందింది. 

నృత్తరత్నావళి (1253-54-రచనాకాలం) కర్త-జాయసేనాని రీ అధ్యా 

యాలు, మార్గదేశి నృత్యాలు వివరింపబడిన (గ్రంథం. 

సంగీతరత్నాకరం (13 వ శతాజ్ది) -కర్త శార్ల దేవుడు. ,7 అధ్యాయాలు. 
తొలి 6 అధ్యాయాలు సంగీత చర్చ, ఇంక చివరి అధ్యాయం నృత్యచర్చ. 

వపతావరుద్రయశోభూషణం (14 వ శతాబ్ది వ్రథమభాగం) - కర్త 

విద్యానాథుడు. 9 (పకరణాలు, నాయక-కావ్య-నాటక-రస-దోష -గుణ-శబ్బా 

ర్ధాలంకారల ,చర్చ ఇందున్నది. ఆసేతుహిమాచల వర్యంతం వఠనపాఠన 

వ్యవహారమందున్న (గ్రంథమిది, 

సాహిత్యదర్పణం (1300-1380) - కర్త విశ్వనాథుడు. 10 ఫరిచ్చేదాలు. 

సరళమైన శెరిలో కావ్య-నాట్యాలకు సంబంధించిన సర్వచిషయాలు ఇందు 

చర్చింవబడినవి. 

రసార్తవసుధాకరం (1330 ప్రాంతాల)-కర్త సింగభూపాలుడు. మూడు 
విలాసాలు, నాయికా నాయక, రస, రూపక చర్చలు ఇందున్నవి. 

రసమంజరి (1450-1500) - కర్తభానుదత్తుడు. నాయికా నాయకులు, 

తత్పహాయులు- వీరిని గూర్చిన చర్చ ఇందున్నది. -. 

ఉజ్జ(లనీలమణి (1470-1551) - కర్త రూవగోస్వామి. చైతన్యస్వామి 

కృష్ణభక్తి .(పేరకం కాగా ఈయన దివ్యభక్తిని తత్సంబంధాదులను రస 

చర్చకన్షయించి, ఐహిక వాతావరణం కల్పించి, మధురభిక్తేగా భక్తేరసాన్ని 

(వతిపాదించినాడు. oe 
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30. కువలయానందం (1554-1626)-కర్త అపవృయ్యదీక్షితులు. ఇందు అలం 

కారాలు మాత్రమే చర్చింవబడినవి. | 

31. రసగంగాధరం (1620-1660) - కర్త జగన్నాథుడు. రెండు అననాలు 
మాత్రమే లభించినవి. కావ్యనిర్వచనం, "హేతువులు, భేదాలు, రసమీమాంస, 

గుణాలు, ధ్వనిభేదాలు అలంకారాలు -ఇవి ఇందు చర్చింపబడినవి. 

32 శృంగారమంజరి (1675 ప్రాంతాలు) -దీనికర్త అక్చర్షా లేదా బడే 

సాహెబ్. రసమంజరివలె ఇది కూడా నాయికా నాయక చర్చకు. 

సంబంధించినది, అంతకంట సూక్ష్మ విశ్లేషణమిందున్నది. 

33. భరతరసప్రకరణం (1875 (ప్రాంతాల) - సంకలనకర్త _ శ్రీమాన్ నీడా 
మంగలం తిరువేంకటాచార్యులు -406 శోకాలు. నాయికా నాయక, 
విభావ-అనుభావ, భావ-రసాలకు సంబంధించిన సంక్షిప్త (గంథం. సింగ 

భూపొలుని రసార్లవసుధాకరం దీనికి ఆకర[గంథం. 

సూచన + ఇంతవరకు ప్రధానములైన కొన్ని గ్రంథాలు మాత్రమే 
పేర్కొనబడినవి. కేవలం సంగీతానికి లేదా కేవలం నృత్యానికి సంబంధించిన 
గంథాలు-రెండు మూడు తన్న ఈ పట్టికలో చేరలేదు. ఈ' పట్టికలోని 
తేదిలు మహామహోపాధ్యాయ డా. పి.వి. కాణేగారిని అనుసరించి ఇవ్వబడినవి. 

2. సాహిత్యశా స్త్ర, సంప్రదాయాలు 

భరతముని నాట్యుశ్నాస్త్రమందు ప్రధానంగా రూపకరచనా ప్రయోగాలను 
గూర్చి వివరించినవటికీ, ఆ వివరణమంతా రసాన్ని కేంద్రికరించుకొని ఉన్నది. 

_కొగ్కా కావ్య-నాట్యములందు “రసం” వ్రధానమన్నమాట. ఈ ప్రాధాన్యాన్ని . 
వురస్కరించ్చుకొనియే, తరువాతివారు - రసాన్ని, కావ్యానికి “జీవితం అనీ, 
“అత్మ” అనీ పేర్కొన్నారు. అంకే భరతముని స్పష్టంగా చెవ్నకపోయినా, ఆయన 
దృష్టిలో కావ్యాత్మ “రసంి అవుతున్నది; దీనిని రన సంప్రదాయం అంటారు. 
(ఫాసంగికంగా సంక్షిప్తంగా మాత్రమే భరతముని అలంకార-గుణ-దోషాలను 
వివరించినాడు. ఇది తరువాతి వారికి నచ్చలేదు, నాట్యంలో వీటికి ప్రాధాన్యం 

_ లేకపోవచ్చును ' కాని, కావ్యంలో వాటికే ప్రాధాన్యమున్నదని నిర్రేశిస్తూ తరువాతి 
ఆలంకారికులు అలంకారాదులను విస్తరించటానికి పూనుకొన్నారు. అట్టా 
బయలుదేరినదే అలంకార సంప్రదాయం; దినికి మూలపురుషుడు భామహడు 
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-వీనిని కొందరనుసరించారు. కాని ఇది కూడా మరికొందరకు నచ్చలేదు; 

'గుణంి (దండి) లేదా ‘రీతి (వామనుడు) ]వధానమని వారి నిర్భయం. 
ఇట్లా గుణ సంప్రదాయం, రితి సంప్రదాయం వెలసినవి- వీరందరూ రసాన్ని 

పూర్తిగా విస్మరించినష్టే. ఆటు పిమ్మట రసాన్ని అంగీకరించిన “ధ్వని 
సంప్రదాయంి నెలకొన్నది. దీనిని (వ్రతిష్తించి పోషించినవారు ఆనందవర్ల నా 

అభినవగుప్పులు. వెంటనే ధ్వని ధ్యంసకముతాలు బయలుదేరాయి - మహిమ 
భట్టు “అనుమితి సంప్రదాయం) కుంతకుని “వక్రోక్తి సంప్రదాయలి-- వీరి 
దృష్టిలో రసం అంగీకార్యమే, ధ్వనికి మాత్రమే వ్యతిరేకత. ఈ సంప్రదాయా 

లకు అనుయాయులు లేకపోవటం చేత ఇవి నామమౌత్రావశేషములే అయినవి. 

తరువాతివారు అందరూ, రనాన్ని ధ్వనిని ఆదరించి, ఆనందవర్హనుడు చెప్పిన 

“రసధ్వనిని కావ్యాత్మగా అంగీకరించినారు. అయితే ఈ రసధ్వని అనేది కూడా 

at a లోబడి ఉండాలి కాబట్టి శ్షేమేంద్రుడు తన జాచిత్యవిచారచర్చలో 
'జాచిత్యసంప్రదాయం' వ్రతిపాదించినాడు. 

రససంప్రదాయం : భరతముని ఈ సంప్రదాయ స్థాపకుడు. అంతకు 

ముందు కూడా *రసజ్ఞానంి ఉన్నది (రసోవైసః మొ.). దానిని విస్తృత 
పరచి సమ్యగ్వివేచన చేసిన (ప్రథముడు భరతముని. నాట్యశాస్త్ర, షష్ట-సప్ప 
మాధ్యాయములందు రస-భావాలు క్రమంగా నిరూపింపబడీనవి. ఈ భాగం 

విశ్వసాహిత్యశా,స్త్ర, వ్రపంచమందు ఒక అవూర్వఘట్టుం. భరతముని రసాలమ 

నాట్యవరంగా అన్వయించి, వాటిని *నాట్యరసాలు" అన్నాడు. రససంప్రదాయా 

నికి మూలభూతమైనది “విభావానుభావ వ్యభిచారి సంయోగాత్ రస నిష్పత్తి” 

అనే: ప్రసిద్రఘాత్రం (నా.శా. 1-31 శో. తరువాతి గద్య). ఈ సూత్రం 

చూపులకు చిన్నదైనా, పెక్కు వ్యాఖ్యానాలకు,. వాదోపవాదాలకు దారితీసింది. 

ఆ వ్యాఖ్యాతలలో |ప్రామాణికుడు అభినవగువ్నుడు. వాని సిద్దాంతానికి “అభివ్యక్తి 
అని వేరు .- సంస్కారఫలములైన స్టాయిభావాలు సహృదయుని హృదయంలో 

శువ్మకొవ్టమందు అగ్నివలె, వాసనా రూవంగా ఉంటాయి. నిద్రాణస్టితిలో ఉన్న 

ఆ "భావాలు రూవకప్రయోగం దర్శిస్తున్న, కావ్యం పరెస్తున్న సహృదయునిలో 
విభావాదుల వల్ల అభివ్యక్తముళై, ఆనందమయ .“'రసి రూపం పొందుతాయి. 

సర్వజన నమ్మతములై న రసాలు తొమ్మిది. . లోకంలో బాధాకరములుు దుఃఖ 

జనకములు , అయినవి కూడా కావ్యనాట్యాలలో చిత్రితముళై రస్యమానములై 

ఆనందాన్నే కలిగిస్తున్నవి. కాగా రనమతమే సరో వల్క్ అప్టేమైచది. 
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3. రసాలు : ఉత్పత్తి 

“జగ్రాహఫాఠ్యం బు గ్వేదాత్ ౧ అనే నాట్యశాస్త్ర, 

శ్లోకాన్ని పట్ల, బ్రహ్మరనాలను అన్నింటిని అధర్వణ చేదంనుంచి (గ్రబాంచినాడని 

స్పష్టమవుతున్నది. కాని నాలుగు వేదాలనుంచి నాలుగు ప్రధాన రసాలను 

బ్రహ్మగ్రహించినాడని శారదాతనయుని కథనం (భాప్ర. 1118-12) : 

సామవేదం నుంచి-శృంగారం 

బుగ్వేదం నుంచి -వీరం. 

అథర్వవేదం నుంచి-రౌద్రం. 

యజుర్వేదంనుంచి -బీభత్సం. 

సామములను స్మరించిన బ్రహ్మకు జగములను సృజించవలెనన్న ఇచ్చ (= 

కోరిక) కలిగింది; విషయ సంబంధమైన ఆ ఇచ్చయే రతి, ఆ రతియే శృంగారంగా 
విఖ్యాతమైనది. బుగ్వేద బుక్కులను స్మరించిన బ్రహ్మకు జ్ఞప్తి కలిగింది; ఇది 

క్రియాత్మిక. ఈ జ్ఞప్తి విషయసంబంధము కలదై ఉత్సాహాత్మకమైన వీరమైనది. 

అధర్వ మంత్రాలను స్మరించిన బ్రహ్మకు హింనాత్మకమైన మతి ఉదయించింది; 

ఇది క్రియాసంవలితమై, [కోధాత్మకమై రౌద్రమైనది. యజుర్వేదస్కృతి వల్ల 

క్రియారూపమైన బ్రహ్మయొక్క ప్రవృత్తి ఫలావసానికమై చీభత్సమైనది. 

నాలుగు వృత్తులతో కూడిన రసాల ఉత్పత్తిని, భంగ్యంతరంగా కూడా 

శారదాతనయుడు వివరించినాడు (భా.ప్ర111-31-35) : 

భావాభినయకోవిదులై న భరతులు, బ్రహ్మసభలో “త్రివురదాహంి అనే రూవ 
కాన్ని వ్రదర్శించారు. ఆ (ప్రయోగాన్ని చూస్తున్న బ్రహ్మయొక్క నాలుగు 

ముఖాలనురీచి నాలుగు వృత్తులతో కూడిన నాలుగు రసాలు ఉత్సన్నములైనవి. 

భరతులు పార్వతీ-వరమేశ్వరుల సంభోగాన్ని అభినయించినవుడు తూర్పు 
దిక్కుగా ఉన్న బ్రహ్మయొక్క ముఖం నుంఛి కైశికీ వృత్తితో శృంగారరసం 
ఉత్పన్న మైనది. భరతులు డక్షాధ్యర ధ $ంనాన్ని అధినయించినప్పుడు పశ్చిమ 

దిక్కుగా ఉన్న బ్రహ్మయొక్క ముఖం నుంచి ఆరభటీవృత్తితో కూడిన FeO 
ఉత్పన్న మైనది, 

భరతులు త్రివురమర్త నమును అభినయించినపుడు దక్షణ దిక్కుగా ఉన్న 

బ్రహ్మయొక్క ముఖం నుంచి సొత్త త్త(తీవృత్తితో కూడిన వీరం ఉత్పన్న మైనది. 
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_భరతులు శంభుని యొక్క కల్పాంతకర్మను అభినయించినవ్రుడు 

ఉత్తరదిక్కుగా ఉన్న _ బ్రహ్మయొక్క ముఖం నుంచి భారతీవృత్తితో కూడిన 
బీభత్సం ఉత్పన్నమైనది. (ఇవి మూల లేదా జనకరసాలు; జన్యరసాల ఉత్పత్తికి 
చూ : రసాలు: జన్యజనకత్వాలు). 

ఆ 4. రససంఖ S$ 

శృంగార-హాస్య-కరుణా-రౌ ద్ర-వీర-భయానకాః | 

బీభ-త్సాద్భుత సంజ్ఞా చేత్యస్తానా ్యురసా* స్మృతాః | 

- 1. శృంగారం, 2. హాస్యం, 3. కరుణం, 4. రౌద్రం, 5. వీరం, 6. 

భయానకం, 7. బీభత్సం, 6. అద్భుతం - ఈ ఎనిమిదిన్నీ నాట్యమందలి 

రసాలు. .- ఇది నాట్యశా,స్త్రపాఠం (11-15). అంటే నాట్యశాస్త్రంలో 

ఎనిమిది రసాలే చెప్పబడినవి. అంతేకాదు. ఈ ఎనిమిది రసాలకు మాత్రమే 

ఎనిమిది స్థాయిభావాలు చెప్పబడినవి. కాగా, భరతముని అస్ట్రరసవాది అనేది 
స్పష్టం. భరతముని అష్ట్రరసవాది అనే అభిప్రాయాన్ని నిర్యంద్వంగా చెప్పినాడు 
కాళిదాసు విక్రమోర్వశీయంలో (2 వ అంకం-17 వ శ్లో) : 

“మునినాభరతేన యః వ్రయోగోభవతీష ్ యష్టరసాశ్రయోనిబద్దణ”. 

అయితే నాట్యశాస్త్రంలో పై శ్లోకం రెండవపాొదానికి క్రింది పాఠాంతరం 

కూడా ఉంది : 

“ఓభ-త్సాద్భుత శాంతాశ్చనవనాట్యేరసాః స్మృతా”, 

నా.శా.లోని పాఠాంతరం మాట ఎట్లా ఉన్నా, ఈ శ్లోకపాదం, ఉద్భటుని ' 

కావ్యాలంకారసారసం[గ్రహంలో కూడా ఉన్నది. ఉదృటుడు నాట్యశా,స్త్రానికి 

వ్యాఖ్య రచించినాడట (ఇది అలభ్యం). మరి ఈ పాఠాంతరం ఆయన కల్పించినదై 

ఉండవచ్చు. కాగ్భొ శాంతరసాన్ని ప్రతిపాదించినవాడు ఉదృటుడవుతున్నాడు. 

దీనిని అంగీకరించి, ఆధికారికమైన చర్చచేసినవాడు ఆనందవర్హనుడు. శాంతమును 
ప్రకృతిరసముగా' స్టాపించినవాడు అభినవగువ్నుడు. శంకరాచార్యులవారు సౌందర్య 

లహరిలో 51 వ శ్లోకంలో ఎనిమిది రసాలకే దృష్టీభేదాలు చెప్పినవ్పటికీ, 41 

వ శ్లోకంలో *నవరసమహాతాండవ నటనమ్' అనీ, 50 న శ్లోకంలో *నవరసా 

స్వాదతరళా అని పేర్కొనటాన్ని బట్టి నాటికి రససంఖ్య వివాదగ్రస్తంగానే 
ఉన్నదేమో! 

x 
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చిరకాలంగా “నవరసాలు” అనే సూక్తి సుప్రసిద్దమైనది; ధనంజయ, శారదా 

తనయులవంటివారుకాక అర్వాచినాలంకారికులు పలువురు దీనిని అంగకరించినారు. 

రుదటుడు తన కావ్యాలంకొరమందు “వేయన్సు' ను వదియవ రసంగా 
పేర్కొన్నాడు. ఈ (పేమ కామ సంబంధికాదు. భోజుడు ఈ (పేయస్సు, 

అహంకారశ్చంగారరూవమని చెప్పి, దీనిని (వ్రకృతిరసంగా కూడా పేర్కొ 

న్నాడు. విశ్వనాథుడు తన సాహిత్యదర్నణంలో “వాత్సల్యము'ను పదియవరసంగా 

పేర్కొన్నాడు. కాగా, ఇప్పటికి రసాలు వదుకొండు అయినవి. 

భోజుడు తన సరస్వతీకంఠాభరణం (౫-14) లో ఇట్టా పేర్కొన్నాడు : 

శృంగార-వీర-కరుణ-రౌ(ద్రాద్బుత-భయానకాః | 

చీభత్స-హాస్య-_పేయాంసః-శాం-తోదా-త్తోద్రతారసాః 1 

ఇందులో తొలి. రనోలు ఎనిమిది తరువాతి వారు చెప్పిన శాంత- పే 

యస్సులు రెండు మాత్రమే కాక ఉద్దత-ఉదాత్త రసాలు రెండు క్రొత్తగా 
చెప్పబడినవి. “మతి” ఉదాత్తరసానికి స్థాయిభావంకాగా, గర్వం ఉద్దత రసానికి 
స్తాయిభావం. ఉదాత్త రసాన్ని “ఊర్హప్వీ' అని కూడా పేర్కొన్నాడు భోజుడు. 

అంతేకాదు, శాంతం, (ప్రయస్సు వరుసగా ధీరశాంత, ధీరలలితుల రసాలు 

కాగా ఉదాత్త, (= ఊర్తస్వి), ఉద్దతరసాలు ధీరోదాత్త, ధీరోద్దతుల రసాలని 

వివరించినాడు. సింగభూపాలుడు తన రసార్షవసుధాకరంలో ఈ ఉదౌత్త-ఉద్దత 
రసాల ప్రతిపాదనను విమర్శించినాడు (ర.సు. 11-156-59). 

భట్టలోల్లటాదులు 49 భావాలు రసాలు కాగలవని సూచించినారు. 

సంచారిభావాలు కూడా రసాలు కాగలవనిన్నష్టంగా పేర్కొనటమే కాక 

రసములనరంితములని రుద్రటుడు సూచించినాడు. 

“రసనా దద్రసత (మేషాం నుధురాదీనామివోక్త మాచార్వె 

నిర్వేదాదిష్వపితన్నికామమస్తీ తితేఒపీ రసాః. 

భోజుడు _రద్రటమతాన్ని అంగీకరించినాడు. 

రూపగోస్వామి భక్తిరపాన్ని, భానుదత్తుడు మాయారపాన్ని ప్రతిపాదించి 

నారు. ఇందులో భక్తిని రనంగా. అంగీకరించటానికి కొందరు మొగ్గు చూపినారు, 

ఇన్ని ప్రతిపాదనలున్నప్పటికీ, “నవరసములు అన్నదే బహుజన సమ్మతంగా 

ఉన్నది. | | 
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నవరసాలకు ఒక (క్రమాన్ని .క్రింది విధంగా అభినవగువ్పుడు పేర్కొన్నాడు 

(అభా. 1వ నం. వుట 267) :. 

కామం సకలజొతి సులభం. అది అందరకును హృద్యమైనదే. అందుచే 

శృంగారం మొదట చెప్పబడినది. నిరపేక్షాభావం కల హాస్యం శృంగారానుగామి, 
_ అందుచే అది రెండవది. శృంగారంయొక్క విపర్యయమే కరుణం, అందుచే 
అది మూడవది. పమ్మట కరుణ నిమిత్తమైన రౌద్రం చెప్పబడినది, ఇది 

అమర్షవ్రధానం. తరువాత కామ-అర్హములు ధర్మమూలములు కొనటం చేత 

ధర్మ|వధాన మైన వీరం చెప్పబడినది. ఈ వీరం భీతాభయ ప్రదానసారం కావటం 
చేత తదనంతరం భయానకం చెప్పబడినది. భయానక ఓీభత్సాల విభావాలు 

ఇంచుమించు సమానం, కాగా బీభత్సం చీరంచేతనే . ఆదేష్తమవుతున్నది. వీరం 

యొక్క అంతమునందు తత్సలమే అద్భుతం. ఇది అన్నీ త్రివరాత్మకాలు. వీని 

అనంతరం మోక్షఫలమైన శాంతం చెప్పబడినది. ఇట్లా రసాలు నవసంఖ్య 

కలచి ఒప్పుచున్నవి. ఈ రసాలలో శృంగారాదులు కోమల రసాలు, రాద్రాదులు 

ఉద్ధతరస్తాల్లు,. వీనిలో We మానా ఒకటి *ఆంగి (ప్రధాన) రసంగా 
ఉంటు] నక నవానిలో కొన్ని “అంగి (అప్రధాన) రనాలు అవుతాయి. ఈ 

అంగరసాటు. అంగిరసాన్ని (మింగివేసేటట్టుగా కాక తత్పోషకాలుగా మాత్రమే 

వర్షింవబడాలి. 

5. రసాలు : జన్యజనకతా (లు 

“శృంగారాద్ది భచేవ్హాస్యో రౌద్రాచ్చకరుణోరసః | 

వీరాచ్చెవాద్భుతోత్సత్తి ర్చీభత్సాచ్చ భయానక. ॥| 
శృంగారానుకృతిర్యాతు స హాస్యస్తు పరికీ ర్తితః | 

రౌద్ర స్యైవ చ యత్కర్మ స జ్లేయః కరుణోరసః 1 

వీరస్వాపే చ యత్కర్మ సోఒద్చ్బుతః పరికీర్తి తః |! 

టీభత్సదర్శనం యచ్చ జ్ఞ్లేయః సతు భయానకః 1 
-(నా.శా. ౪1-39-41) 

(ఎనిమిది రసాలలో ఉత్పత్తి హేతుభూతములగు రసాలు నాలుగు : 

శృంగార-రౌ ద్ర-వీర- చీభత్సాలు). శృంగారం నుంచి హాస్యం, ర*ద్రంనుంచి 

కరుణం, వీరం నుంచి అద్భుతం, బీభత్సం నుంచి భయానకం ఉత్పన్నములైనవి. 
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అంశయే -' శృంగారానుకృతిహాన్యం అవుతుంది. రౌద్రకర్మయొక్క ఫలమే కరుణం. 
వీరకర్మయొక్క ఫలం అద్భుతం. ఇంక బీభత్సదర్శన జన్యమైనది. భయానకం. 

రసాలజన్య జనకత్వాలను శారదాతనయుడిట్లా వివరించినాడు 

(భా.ప్ర.[11-36-47) : 

__ భావాభినయకోవిదులైన భరతులు బ్రహ్మనభలో |త్రివురదాహం అనే రూవ 

కాన్ని (ప్రదర్శిస్తున్నారు. జటాజినధరుడు, భోగి భూషణుడు, సాగ్నిలోచనుడు, 

భస్మాంగరాగుడు అయిన మహాదేవునితో మహాదేవి సంభోగం కాంక్షించినది; 

అది చూసిన దేవిచెలికత్తైలకు గొవృహాసముదయించింది. ఇట్టా శృంగారం 

నుంచి హాస్యం ఉత్సన్న మైనది. 

రాక్షనులు త్రిపురములను నిర్మించినారు- ఒకటే అయోమయం, రెండవది 

రాజతం, మూడవది కాంచనమయం. ఒక్కొాక్కవురం రక్షించటానికి మహారా 

క్షసులు శతసవాస్రకోటి సంఖ్యాకులు నియుక్షులైనారు. అప్పుడు స్మరాంతకుడై న 
మహాదేవుడు అసీతాపాంగాలతో ఉన్న అంబికాదేవిని అపొంగమున అనలోకిస్తూ 

రాక్షసుల శరవర్లాలను సహిస్తూ, స్మయమానముఖుడై తాను ఒక్కొక్క 

బాణంతోనే ఆ త్రివురాలను భన్మం చేసినాడు, అప్పుడు సర్వభూతములకు అది 

మహాద్భుతంగా ఉన్నది. ఇట్లా వీరం వల్ల అద్భుతం నిష్పన్న మైనది. 

రుద్రుడైన వీరభద్రుని చేత దక్షవ్రజావతి యాగం ధ్వంసమయినది. నానా 

విధాలుగా దేవతలందరూ దండితులైనారు. వారందరి కర్ణములు, నేత్రాలు, 

నాసికలు ఛిన్నాభిన్నములై నవి. వారందరు కేకలు బొబ్బలు వెడుతున్నారు. 
వారలను చూస్తున్న సతీదేవి సఖులకు మహాదుఃఖం కలిగింది. కావున రౌద్రం 
వల్ల .కరుణం విభావితమైనది. 

ఆదిదేవులందరు మహాగ్నిలో దగ్గమైనారు; భైరవుడు శ్యశానమందు వారి 
అస్టికలను అలంకరించుకొని భస్మం వూసుకుని నృత్యం చేస్తుండగా చూసిన 

(వమథులు సకలభూతసంఘాలు చిత్తభ్రాంతి పొందాయి; వారిని భయం ఆవహిలి 

చగా, ఖై రవుని శరణు పొందారు. కాగా బిభత్సం నుంచి భయానకముదయించింది. 

ఇట్టా రనాలనుంచి . రసాలు ఉత్పన్నమైన విధానాన్ని నారదుడు భరతునకు 

చెప్పినాడు, నారదుడు చెప్పిన దానినే భరతుడు అనువదించినాడు! 

ఆయా రసాలకు గల సత్త్మాది గుణసంబంధాన్ని, యోగమాలానంహితానుగు 

ణంగా, శారదాతనయుడిట్టా వివరించినాడు (భా.|వ్ర,[1-173-191,212-218): 
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శృంగారం-రజస్పత్త్యవ్యపాశయి. 
హాస ం-రజస్త మోన్వయి. 

వీరం-సత్త (రజోన (యి. 

. అద్భుతం-రజస్సత్తో (జ (లం. 

రౌ[దం-రజన్త మౌని (తం. 

కరుణం-త మూరూఢం. 

దీభత్సం-సత్త (రహితం. 

భయానకం-తనున ఏతాని పతం న 

శాంతం- రజస్త మోవిహీనం. 

విభావాలలో లరితాదిభేదాలను శారదాతనయుడు వ్రథమాధికారంలో. వివ 

రించినాడు (భా.వ్ర. 136-477). వాటిని ఇవ్పట్లు అనయించుకోవాలి, 

శృంగార-వీర-రౌ[ద-అద్భుతాలు లోకోత్తర నాయకాశ్రయములనీ, అందుచేతనే 

వాటి వరిపోషం కాన్య-నాటకాదులందు అతిశయంగా ఉంటుందని ప్రతాపరుద్ర 

యశోభూషణకర్త విద్యానాథుడు. 

' లౌకికంగా - ఆలోచించినా, శృంగారాదులే (ప్రధాన రసాలుగా గోచరిస్తాయి. 

సంసారబంధం ఏర్పడటానికి శృంగారం (ప్రధానం. తద్రక్షణమందు వీరమావ 

శ్యకం, దానికి అడ్డంకులెదురై తే కలిగేది రౌద్రం. సంసారం విచ్చిన్నమైతే కలిగేది 

బీభత్సం. ఇంక చివరికి మిగిలేది శాంతం! 

6. అంగి-అంగరపాలు : రససాంకర్యం 

మూలం : నహ్యేకరసజం కావ్యం కించిదస్తి ప్రయోగతః | 
భావోవాప్ రసోవాపి (ప్రవృత్తి ర్వృత్తిరేవచ || 

“బహూనాం సమవేతానాం రూపం యస్య భవేద్బహా | 

సః మంతవ్యోరసః స్తాయి శేషాః సంచారిణోమతాః || 

FE దీపయంతః (ప్రవర్త ంతే యే పునః స్తాయినం రసమ్ 1 

తేతు సంచారిణో జ్లేయాస్తే హి స్లాయిత్వమాగఈ, | 

- (వా.శా. VIl- చివరి భాగం) 
* 
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తాత్పర్యం : (యోగమును వట్టి చూస్తే, ఏకరనజమైన కావ్యం కన్న 
ట్రదు (అంటే [వయోగంలో ఆదినుండి. అంతం . వరక్కు ఏదో ఒకరనం 
మ్యూతమే ఉండదు). అట్లాగే కావృమందు ఒకే భావం, లేదా ఒకే రనం 

లేదా ఒకే [వవ్చత్తి, లేదా ఒకే వృత్తి ఉండవు. ఒకే కావ్యంలో కూడి ఉన్న 
అనేకరసాలలో వ రనం యొక్క రూపం అధికంగా ఉంటుందో ఆ రనం 

'స్తాయిరనం” అవుతుంది. తక్కిన రసాలు 'సంచారిరసాలు' అవుతాయి. 
ఈ నంచారి రసాలు కూడా స్టాయిరనతుల్య (= పోషక)ములే అయినవృటికీ 
అనలు స్థాయితసాన్ని దీవింవజేనూ, (పవర్త్ ంచుతాయి కాబట్టి, ఇవి సంచారి 
రనాలు అనబడేనవి. 

టీక : అంగి-అంగరసవిచేచనమును కాని, విరోధిరసవివేచనమును కాని 
భరతముని ప్రత్యేకంగా పేరువెట్టి చేయలేదు. ఈ వివేచనమును నిశితంగా చేసిన 
ప్రథముడు ఆనందవర్హనుడు. భరతముని పేర్కొన్న స్తాయి రసాన్ని, ఆనంద 
వర్హనాదులు అంగిరసం (= |ప్రధానరసం) అన్నారు, అట్లాగే సంచారిరసాలను 
సర (= అప్రధానరసాలు) అన్నారు. 

వై మూడు శ్లోకాలలో చివరి రెండు శోకాలు పక్రీప్తాలుగా తలంవ 
బడుతున్నవి. కాని మొదటి శ్లోకంలోని రెండవపాదాన్ని, రెండవ శ్లోకాన్ని 
కలిపి సింగభూపాలుడు ఉదాహరించినాడు (ర.సు. 12-253-54 మధ్య). 
కావ్యనాట్యములందు వ్రప్రథమంగా ప్రసక్తమై, మరల మరల అనుసంధీయమాన 
మవుతూ .ఇతి వృత్తమునందంతటా చక్కగా వ్యాపించి ఉండేదే స్తాయిరసం. 
ఇట్టా అధికన్యాప్తి కలది కావటం చేతనే ఇది ప్రధానరసం, సంచారిరసాన్ని ప్రధాన 
రసం కంబ అధికంగా పోషించరాదు; అట్టా ఫపోషించితే, అది రసదోషంగా 
పరిగణింపబడుతుంది. కాగ్శా ఎచ్చటన్ను రెండు రసాలకు సమప్రాధాన్యం 
ఉండరాదు. 

రసనాంకర్యం | 

రసాల" అంకే అంగ-అంగరసాల స మ్మేళనమును రససాంకర్యం అనవచ్చు. 
చినిని గూర్చి సింగభూపాలుడు ఇట్లా వివరించినాడు (రసు. 11-251-261): 

_సమానబలం కల రసాలు రెండు ఒక్కచోట ఉన్నప్పుడు వానికి సంకరమవు 
తుందని కొందరు. అంటారు. ' కాని ఆలోచింవగా ఇది (పేక్షకులు అంగీకరించని, 
యుకి క్రిదూరమనమగు మతం. రెండును సమానమయితే; ఆ రెండింటిలో ఏది 

మ 
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రసమైతి : 

నాట్యశాస్త్రంలో శృంగార-రాద్ర- విరాచీభత్సములు (ప్రధాన (= జనక) రన 

ములనీ, వీనినుంచి క్రమంగా హాస్య-కరుణ-అద్భుత-భయానకములు ఉత్సన్న నములు 

అవుతాయనీ (అంటే జన్యరసములనీ) పేర్కొనబడినవి. కాగా శృంగార-హాస్యములు, 

రౌద్ర- కరుణములు, వీర-అద్భుతములు, బిభత్స-భయానకములు వరస్పరం 

అవిరోధములు లేదా మిత్రములు అన్నమాట; దీనినే రసమైత్రి అంటారు, 

అంటు ఇవి వరస్పర పోషకములన్నమాట. 

అంతేకాదు శృంగారమునకు హాస్యం మాత్రమే కాక అద్భుత-వీరములు 

కూడా పోషకరసములే.  వీరమునకు శృంగార-రౌ[ద-అద్భుతములు పోషకరస 

ములు. హాస్య-అద్భుతములకు శృంగారం, రౌ(ద్ర-బీభత్సములకు వీరం పోషకరసాలు. 

రసవిరోధం : 

తన కావ్యంలో లేదా రూవకంలో రసమునకు మంచి వరిపాకం ఉండవలె 
నని కోరుకొనే కవి తన కృతిలో విరుద్ద రసాంగములను నిబంధించరాదు. 
విరుద్దరసాంగములను - వర్తి స్తే, తదభివృద్ది |ప్రస్తుతరసానికి బాధకమవుతుంది, 
లేదా. నుందోవనుందన్యాయంగా ఆ రెండింటికీ హోనికలుగవచ్చు; అంక 
“ప్రస్తుతరసమునకు పరిపోషణము ఉండదు. అవ్రకృతరసమునకు శోభ ఉండదు” 

_ అని జగన్నాథ పండితుడు నష్టం చేసినొడు. అయినా ఒకపుడు విరోది రనొంగ 

వర్లన కూడా ఆవశ్యంకావచ్చు. అటువంటి సందర్భంలో విరోధ రపాంగములు 

తావన్య్మాత్రములుగానే వర్షితం కావాలి (ఈ రసాంగములు నర్గితములయినంత 
మాత్రాన అది తద్రసపోషణ కాజాలదు). పానకాదులందు చకె.రతోపాటువడిన 
తృణాదులవలె రసాంగవర్లన అల్పంగా ఉండాలి, 

విరుద్దరసాలకు - ఒకచోట సమావేశం వర్తించదలచినకవి * ముందుగా వాని 
విరోధమును వరిహరించాలి. ఈ విరోధం రెండు విధాలు : స్థితి విరోధం, 
జ్ఞానవిరోధం. స్టితివిరోధమంకే. ఒక అధారనుందు రెండు ఇముడలేకపోనటం; 
ఈ విరోధం తొలగించటానికే నాయకుని యందు వీరం, ప్రతినాయకుని యందు 
భయానకం వర్షించాలి, ఇంకజ్ఞానవిరోధం. ఇద్దరు విరోధులమధ్య, సంధిసంధాత 
ఉన్నప్పుడు, ఆ విరోధం నివృత్త మైపోతుంది. అట్లాగే రెండు విరుద్రరసముల 
పధ్య ఆ రెండింటికి అవిరుద్దమయిన రసాంతరం. వర్షింవబడిలే, జ్ఞానవిరోధం 

Pie. న్" 



మాంస | సత్తీ? 

గిపోతుంది. శాంత- శృంగారములు సహజంగా విరుద్రదసొలు, వీనిని ఏకనా 
*శ్రయంగా చిత్రంచవలసివచ్చినవుడు, నడుమ అద్భుతరసం వ్రవేశపెట్టితే ఆ 

ధం నివృత్తమవుతురిది. నాగానందంలో తొలుత శాంతరసాశయుడుగా వర్షి 

న జీమూతవాహనుడు, మలయవతీ గానాదులకు ఆశ్చర్యవడటం, తరువాత 
గారరనా శయుడుగా వర్షితుడు కావటం ఇందుకు ఉదాహరణ. 

ఆయా రసములకు విరోధిరసములను, పోషక (=అవిరోధ లేదా మిత్ర) 
ములను వెట్టికరూవములో క్రింద నివరిస్తున్నాను : 

ము విరోధిరసములు పోస కరసములు 

శృరగారము కరుణ-బీభత్స-రౌద్ర-వీర- అద్బుత- హాస్య- 

| భయోనకములు బరములు 

హాస్యము భయానక- కరుణములు కాలి! 

కరుణము హాస్య-శృంగారములు 

రౌద్రము హాస్య-శృంగార-భయానకములు వీరము 

వీరము భయానక-శాంతములు రౌద్ర-అద్భుత- 

. శృంగారములు 

భయానకము -శృంగాఠ-వీరరోద్ర- - 

హాన్య-శాంతములు 

బీభత్సము శృంగారము పీఠము 

అద్భుతము - శృంగారము 

శాంతము వీరాశ్చంగార-రౌద్ర-హాస్యా- | 

భయానకములు 

స 

మహాభారతాంధ్రికరణములో నన్నయగారు కరుణహావ్యాలకు సాంకర్యం రమ 

యంగా చిత్రించనారు న 

“బాలకుండొక కొండుకకోల చేత 

బట్టికొని యేన రక్కసు, 'గిట్టిచంపి 
డం =e) 

,చులుకవత్తు మీరేడ గా వలవదనుచుC 

గలయనూరార్చెం దన. తొక్కువలుకులొవ్న. 

. =(ఆం. వముభా.- క 
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బకాసురునకు ఆహారంగా వెళ్ళటానికి వరన్పరంపోటీవడి దుఃఖిస్తున్న బ్రాహ్మణ 

కుటుంబంలోని వారితో చిన్నపిల్లవాడు ఒకడు పఠికీన మాటలివి. వాని 

అవ్యక్తవచనంబులు విని అందరు ఏడు ఉడిగినారట! 

ఏ. రసాలు : అందలి విభేదాలు 

భరతముని, అర్వాచినాలంకారికులు పేర్కొన్న విభేదాలు : 

1. శృంగారం. : భరతముని .: (1) వాగాత్మకం (= వాచికశ్చంగారం,, 

(2) నైవథ్యాత్మకం (= ఉజ్జ్యలవేషాత్మక శృంగారం), (3) క్రియాత్మకం 

(= చేష్టాత్మక శృంగారం). 

(1) సంభోగశ్చంగారం (2) విప్రలంభ శృంగారం. 

అర్వావినులు : సంభోగశ్ళంగారం నాలుగు విధాలు - 

(1) సంక్షిప్తం, (2) సంకీర్ణం, (3) సంపన్నం, (4) సమృద్దిమంతం. 

విప్రలంభ శృంగారం ఆరువిధాలు- 

(1) అయోగ విప్రలంభం, (=వూర్వానురాగం) 

(2) వియోగ (=విరహ) విప్రలంభం. 

(3) మానవిప్రలంభం (4). (ప్రవాస విప్రలంభం. 

(5) శాపవిప్రలంభం, (6) కరుణ విషప్రలంభం. 

2. వోన్యం : భరతముని : (1) అంగం (= ఆంగిక వైపరీత్యం), (2) 
నేపథ్యం (= వేష వై పరీత్యం), (3) వాక్యం (= వాచిక వెపరీత్యం). 

(1) ఆత్మస్టం, (2) వరస్థం. 

(1)స్మితం, (2) హసితం, (3) విహసితం, (4) ఉపహసితం, 

(5) అవహసితం, (6) అతిహసితం. 

ల్, రౌదం ; భరతముని ౯ (1) అంగము (= చేష్టాత్మకరౌద్రం), (2) 

నేపథ్యం (= అకారరాద్రం), (3) వాక్యం (= వాచికలేదా స్వభావరౌద్రం). 

4. కరుణం : భరతముని : (1) ధర్మనాశజం, (2) అర్హనాశజం, 
(3) శోకజం. 
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శారదాతనయుడు : (1) మానసిక కరుణం. (2) వాచిక కరుణం. 

త్. వీరం : భరతముని : (1)దానవీరం, (2) ధర్మవీరం, (3) యుద్దవీరం. 

అర్వావినులు : (4) దయావీరం, (5) పాండిత్యవీరం. 

6. భయానకం : భరతముని : (1) కృతకం, (2) అవరాధజం, (3) | 
విత్రాసకం. | 

శారదాతనయుడు : (1)వాచికం, (2) ఆంగికం, (3) మానసికం. 

7. బీభత్సం : భరతముని : (1) క్షభణం (= శుద్ధం), (2), ఉద్వేగి 
(క అశుద్ధం). 

శారదాతనయుడు : (1) మానసదిభత్సం (= క్షభణాత్మకం,), 

(2) ఆంగికబీభత్సం (= ఉద్వేగజన్యం), (3) వాచికబీభత్సం. 

8, అద్భుతం : భరతముని 3 (1) చివ్యం, (2). ఆనందజం. 

శారదాతనయుడు :. (1) మానసికాద్భుతం, ' (2) ఆంగికాద్భుతం. 

0. రసాలు : స్తాయిభావాదులు 

రసం స్తాయిభావం వర్షం దై వతం 

శృంగారం రతి శ్రా ఫమీవర్ష ఇ విష్పువు 

హాస్యం - హోసరి సిత(=శే (త)వర్ల ర (వేధుథులు 

కరుణం శోకం కపోతవర్లం యముడు 

రౌద్రం (క్రోధం రక వరం రుద్రుడు 
రాని రా : 

వీరం ఉత్సావాం గౌరవర్షం మహేంద్రుడు 

భయానకం భయం కృష్ణ వర్గం కాలుడు | 
బీభత్సం _ జుగుప్ప నీలవర్త © మహాకాలుడు 

ప త్రి 
, అదు తం విస్మయం ఎతవర్ల ళా (బ్రహ్మా. 

ళా శాంతం క " క సా మ్ రరర ఈ ల ఫాగ్ 

రసాధిదేవతల్నను శారదాతనయుడిట్లా సమర్హించినాడు (భా, ప్ర.111-155-163): 
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శృంగారమునకు అభిరూవ్యం అధిష్టానం, విష్ణువు అభిరూపోత్తముడు, కొవున . 

విష్ణువు వంగ గారమునకు అధిదేవత (కాని, ఇచ్చట విష్ణువు అనగా “కామదే' 

వుడు అని వ్యాఖ్యానించినాడు అభినవగుప్తుడు -అభినవభారతిలో ). హాస్యమునకు | 

వికటాధినయం అధిష్టానం, ప్రమథునందిది ఉంటుంది, కావున హాస్యమునకు 

పమథు డధిదై వం. 

వీరమునకు అధిష్టానంధై ర్యం, మహేంద్రుడుధిరుడు, కావున శ 

వీరమునకు అధిదై ఏం. 
/- 

ag నానాశిల్నాత్మకమైన బుద్ది అధిష్టానం. బ్రహ్మయందది 

కలదు, అందుచేత అద్భ్బుతమునకు బ్రవ్మాఅధిదై వం. '. 

రౌద్రమునకు రోగ-రుజాత్మకకర్మ అధిష్టానం. రుద్రునకది కలదు. కావున : 

రుదుడు రౌద్రమునకు అధిదైవం. 

కరుణమునకు అధిష్టానం యముడు, దయతో పొవమును నియమింప | 

జేస్తాడు. అందుచేత యముడు కరుణమునకు అధిదై నం. 

- చీభత్సమునకు అస్ఫగాత్మకుడు అయిన మహోకాలుడు అధిష్టానం. 'ధ్రలయ! 

సమయంలో మహాకాలుడు అట్టివాడు. కావున మహాకాలుడు వీభత్సమునకు అధిదై వరి, ; 

భయానకమునకు వికృతాకారరూపత అధిష్టానం. సంహారకొలమున కాలదేవ్లు! 
“i 

డట్టివాడు. కావున _భయానకమునకు కాలదేవుడు అధిదై వం. J 

ఆయారసముల అధిదై వతములు శ్యామాదివర్షములు కలవారు స రస 

ములకు ఆయావర్లములే చెప్పబడినవి. 

ఆయా రసములందు ఉపయుక్తములయ్యే భావాలు : 

1. శృంగారం : ఆలస్యం, ఉ(గ్రత్క జుగువ్స- ఈ మూడు భావాలు jo 

తక్కిన 30 భావాలు (నా.శా.). 

విప్రలంభ శృంగారం : ఆలస్యం, గ్లాని, నిర్వేదం, శమ శంక్క నిత్య 

జొత్పుక్యం, అవస్మారం, సుప్తం, విబోధం, జాడ్యం, అసూయ (రసతరంగి ప 

అధికం). E 
త్ే 

కి 

తో 

2. వోన్యం “ గాన్సి శంక, అసూయ, (శదు, చవలత, సుప్తం, నిడ్ర 

అవహిత్త (నా.శా.); ప్రబోధం (= విబోధం) (రత): Er 

_్నో క్ + 

ల) 

pare న్న శ 

ల అజ వా డే 

డా ర 
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తే. కరుణం : నిర్వేదం, చింత, దైన్యం, గ్లాని అగ్రం; జడత్క వ్యాధి, 

మరణం (నౌ.శా.). 

మోహం, విషాదం, విభ్రమం, అవస్మారం, "ఆలస్యం, స్మృతి, వేపథువు, 

స్తంభం, న్వరభేదం (ర.త.). 

4. రౌదం * గర్వం అసూయ, మదం, ఉత్సాబాం, ఆనేగం, అమరం, 

(క్రోధం, చపలత, ఉగ్రత (నా.శా.). 

స్మృతి, స్వేదం, రోమాంచం, స్వరభేదం, కంవం (ర.త.). 

5. వీరం : అసంమోహం, ఉత్సాహం, ఆవేగం, హర్షం, మతి, ఉగ్రత, 

అమర్షం, మదం, రోమాంచం, స్యరభేదం, |కోధం, అసూయ, ధృతి, గర్వం, 

పు (నా. శా). 

6. భయానకం : స్వేదం, వేవథువు, రోమాంచం, గాధ్గద్యం, త్రాసం, 

మరణం, వె వర్ష్యం (నా.శా.); స్తంభం, శంక, మోహం, ఆ వేగం, దబన్యం, 

చవలత, అపస్మారం, ప్రలయం, మూర్చ (ర.త.). 

le బీభత్సం ,.: :. అపన్మారం, ఉన్మాదం, విషాదం, . ఎదర, మృత్యువు, 

_ వ్యాధి భయం (నా.శా.). 

మోహం, వ్రవర్ష్యం, ఆవేగం (ర.త.). 

ర్, అద్భుతం “ స్తంభం, స్వెదం, రోమాంచం, విస్మయం, ఆవేగం, 

జడత్క, మూర్చ, హర్షం, మోహం, (నా.శాొ.); గద్గదత, అశ్రువ్వు విభ్రమం, 

విస్మయం (ర.త.). 

10. రససమికరణం 

రసములు అనంతములని రుద్రటాదులు ప్రతిపాదించగా రసం ఒక్క టు 

అని మరికొందరి [వ్రతిపాదన. అంటే. వీరి దృష్టిలో ఏదో ఒకరసం ప్రకృతి 

(= |వ్రధాన) రసం, తక్కినవన్నీ దాని వికృతులే (=వికృతిరసములు); ఈ 

(ప్రతిపాదననే “రససమీకరణంి” అంటారు.- ఇది అంగి-అంగరన bs కంచు 

భిన్నమైనది. 

మహామహోపాధ్యాయ ఎస్, - కుష్పుస్వామిశాస్త్రిగారు శకి క్రిభద్రుని ఆశ్చర్య 

_చూడామణికి రచించిన అంగ . ఉపోద్దాతంలో రససమీకరణ వాదాలను ఇట్టా 
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వివేచించినారు : “రసతత్త (౦ నిర్ణరించే పట్టున పలువురు కవివండితులు 

ఒక్కొక్క రసమును అభిమానించి, అది ఒక్కతే రసమని వాదించినారు. 
ఆ చర్చల సారాంశంగా నాలుగు సిద్దాంతాలు స్పష్టమైనవి. (1) మొదటిది 
కరుణరనసమీకరణం. |ప్రప్రథమమున ఈ కరుణం వాల్మీకి నుంచి ప్రభవించినది, 
అనంతరం భవభూతిచేత “ఏకోరసః కరుణ ఏవో అని (ప్రతిపాదింప బడింది, 
తరువాత ఆనందవర్హనుని చేత “శోకశ్లోకత్యమాగతఃి” అని సిద్దాంతింవబడింది. 
(2) రెండవది శాంతరససమీ కరణం. ఇది మహాభారతం నుంచి అవతరించి, 
అశ్వఘోషుని శారివుత్రవ్రకరణం, హర్షుని నాగానందం, కృష్ణమి[శ్రుని (ప్రబోధ 
చంద్రోదయం అనే రూపకాలలో రూవుదిద్దుకొని, ఆనంద వర్షన-అభినవగువ్నల 
ప్రతిభావంతములయిన వాదములచేత సిద్దాంతమైనది.(3) మూడవది శృంగారరస 
సమీకరణం. సృష్ట్యాదినుంచీ ఇది మానవ ప్రకృతి యందు నిబద్దమై కొళిదాసాది 
మహాకవుల అమోఘ నిర్మాణశక్తి చేత ఇతరులకు అనుకరింపరాని విధంగా వ్యక్త మై, 
ఆధ్యాత్మికోన్నతిని పొందిన స్యాార్హ ర రహిత్మపేమయే లక్ష్యంగా కలది. భోజుడు 
దీనిని *రసోఒభిమానో౬ హంకారః శృంగార ఇతి గీయతే” అని వ్రశంసించినాడు. 
ఇంక (4) నాల్లవది అద్భుతరస సమీకరణం. సాహిత్యదర్పణమందు ఉదాహరింప 
బడినట్లుగా నారాయణ -ధర్మదత్తులచేత మొదట సిద్దాంతింపబడి, పిమ్మట 
ఆశ ర్యచూడామణి- అద్బుతదర్పణముళలందు రూవుదిద్దుకొన్నది. 

(1) కరుణరనం : 

రససమీకరణమన్న వాదమునకు మూలవురుషుడుగా గణింవదగినవాడు, 
నాటకకర్త అయిన భవభూతి. భవభూతి ఉత్తరరామచరితనాటకం కరుణరస 
(ప్రధానమైనది. ఇందులో కరుణమొక్క శే ప్రకృతి రసమన్న అభిప్రాయాన్ని 
ఆతడు భంగ్యంతరంగా (ప్రకటంచినాడు. 

_ఏకోరసఃకరుణ ఏవ నిమిత్తభేదా 
ద్భిన్నః వృథక్పృథగివాశ్రయతే వివర్తాన్ | 
ఆవర్త బుద్బుద తరంగ మయాని (కారా 

నంభో యథా సలిలమేవహి తత్సమస్తమ్ | న్ 

-(ఉ.రా.చ. 1-41) 

- రసం ఒక్కటే, అది కరుణం, సముద్రంలోని నీరు అంతా 
ఒక్కతే .అయినప్పటికీ, అది నుడులుగా బుడగలుగా తరంగములుగా 
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కన్నట్టునల్టే, కరుణం ఒక్కటే ఆయా కారణాలవల్ల వేరువేరు _రసాలుగా 

గోచరిస్తుంది. 

“శోక శ్లోకత (మౌగతః” అంటూ క్రౌంచమిథునంలో ఒకదానిని బోయవాడు 

చంపగా దుఃఖమగ్నుడైన వాల్మీకిని గూర్చిన |వ్రసంగమిది. ఆయన శోకం, 

“మానిషాద! . . . . ” అనే క్లోకరూపంగా అభివ్యక్తమైనది; రామాయణ 

కావ్యరచనకు. దారితీసిన సంఘటన అది. 

నిజానికి శృంగారం కంచు కూడా కరుణమే బలవత్తరమైనది, ఇది రాగి- 
విరాగి సాధారణం. కావున కరుణమే ్రకృతిరసం, తక్కినవి దానికి వికృతిరస 

ములు అవుతాయని ఈ వాదసారాంశం. 

(2) శాంతరనం ; 

ఆనందవర్తనుడు శాంతరససమీకరణ వాదాన్ని సూచించిన ప్రథముడు 

అవుతున్నాడు. ధ్వన్యాలోకానికి లోచనం అనే వ్యాఖ్య రచించిన అభినవ గువ్షుడు 

ఈ వాదాన్ని సిద్దాంతీకరించినాడు. అయితే శాంతరస సమీకరణపొదం నాట్య 

శాస్త్రంలో 6 వ అధ్యాయం చివర, వ్రక్షివభాగంలోనే గోచరిస్తున్నది :' 

న యత్ర దుఃఖం న సుఖం న దే షో నాపిమత్సరః | 

సమః సరే  షుభూతేషు స శాంతః వ్రథితో రసః 11 

భావావికారా రత్యాద్యాః శాంతస్తు |ప్రకృతిర్మతః | 
వికార |ప్రకృణేర్ణాతః వునస్తు తత్రైవలీయతే || 

స్వంస్వం నిమిత్త మాసాద్య శాంతాద్భావః |ప్రనర్త తే । 

పున ర్నిమిత్తావచయే శాంత ఏవోపలీయతే || 

అం ఎచ్చట “దుఃఖం కొని, సుఖంకాని, దే (షం కొని, మాత్సర్యంకాని 

ఉండనో, సర్య్వభూతములరిడును సమభావమే ఉంటుందో, అచ్చట అది శాంత 

రసం అవుత్తుంది. శాంతరసం వ్రకృతి రసం, దీనినుంచే రత్యాదిభావాలు (= 

వికారాలు '=మార్పులు) ఉత్పన్నమవుతాయి. ' ప్రకృతి నుంచి ఉత్పన్నమైన 

వికారాలు, మరల అందే శ్రీశ్లమవుతాయి. కాగా, సీయకారణాల వల్ల రత్యాదులు 

శాంతం నుంచి ఉత్పన్నమై, అకారణాలు నగించగానే మరల “శాంతమందే 

లీననువుతాయి. 



' రీర్డఉ నాత్తి (కాభినయుం 

స్నరుషార్హ ములు నాలుగింటిలో మోక్షం ఉత్తమోత్తమం; అమోన్షప్రవర్తకం 

శాంత్తం కావటం చేత ఇదే ప్రకృతి రసమని ఈ వాదసారాంశం. ఈ 

వాదంవ్రకారం మహాభారతం శాంతరస ప్రధాన మైన కావ్యం; అట్లాగే కృష్ణ మి[శ్రుని 

ప్రబోధచంద్రోదయం వంటి రూపకాలు కూడా శాంతరస ప్రధానములై నవే. 

(3) శృంగారం : ; 

రతి ప్రభవ మైన శృంగారమే ప్రకృతిరసమనీ, హాస్యాదులు దాని వికృతులే 

అనీ, ఇందుకు కాళిదాసాదుల రూపకాలు ఉదాహరణములని అగ్నిపురాణం 

పేర్కొన్నది. 

కాని భోజుడు “అహంకారశ్చంగారం అనే క్రొత్త |ప్రతిపాదనచేసి, అదే 

(పకృతి రసమని సద్దాంతించినాడు. ఇది రతిప్రభవ మైన శృంగారం కంలు భిన్న 

మైనది. అహంకారం అనేది ఆత్మగుణం. దినిని “ఆత్మరతి' అనవచ్చు. ఈ 

ఆత్మరతియే . రతి-హాసాదిరూవంగా - వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది, అంటే సర్వ 

భావాలలోనూ అహంకారం అనుస్యూతంగా ఉంటుంది. ఈ అహంకారం 

వల్లనే మానవులకు తమ మీదకాన్సి తదితరుల మీదకాని అనురాగాదులు. 

కలుగుతూ ఉంటాయి, కావున ఆత్మరతి ఒక్క రసమనే 'వదానికి అర్హం. 

అహంకోరం అనేది బవాజన్మల సుకృతవిశేషం - వల్ల ఉత్పన్నమవుతుంది. 

ఇది “స్తాత్హి(కాహంకారం; దీనినే 'అభిమానమని, శృంగారమని అంటారు. ఇది 

లౌకికమైన గర్వం మాత్రం కాదు. 

ఇభ్రినవగున్నడు శాౌంతరన సమీకరణవాదాన్ని సిద్దాంతికరిస్తున్న సమయంలోనే 

భోజుర్త ఈ. శృంగార రస ' సమీకరణసిద్దాంతాన్ని ప్రతిపొదిస్తున్నాడని చెప్పవచ్చు. 
అధినవకుస్తుడు భోజునకు సమకాలికుడు: లేదా *కాంచె పూర్వుడు అవుతాడు. 

భోజుడు అహంకారశ్ళంగారాన్ని నాలుగు. వురుషార్ధాలకు అన్వయించి నాలుగు 

/ వరాలుగా "విభజించినాడు-- . ధర్మశృంగారం, అర్ధశ్ళంగారం, కొమళ్ళంగారం, 

మోక్షశృంగారం. అంతేకాదు, ధర్మశ్చంగార్థం ఫీరోదాత్తునిదనీ, అర్హ శృంగారం 

ధీరోద్దణునిదనీ, కామశ్ళంగారం. కన. 3. మోక్షశ్చంగారం ' ధిరశాంతునిదనీ 

నిరూపించినాడు, 

భోజుడు అహంకారశ్చంగారంలో మూడు దశలు చెప్పినాడు- వూర్వకోటి, 

నుధ్యమావస్త్ర ఉత్తరకోటి. వాల అహంకారం ఏకైకం, మధ్యమావస్తలో 
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అది భరతముని చెప్పిన 49 భావాలుగా అవుతుంది, ఇంక ఉత్తరకోటిలో ఈ 
భావాలన్నీ “పేయస్సు” యొక్క అంశాలు అవుతాయి; లేదా. (పేయస్సుగా 
రూపొందుతాయి. - ఈ (వ్రేయస్నే మరల అవాంకారళ్స్చంగారంగా అనుభూతికి 

వస్తుంది. 
క 

' కాగా అహంకారరూవమైన ఈ (_ప్రేయస్సు లేదా ప్రేమ కూడా ప్రకృతిరసం 

అవుతున్నది- రతిపియుడు, రణపీయుడు, వరిహాసఫియుడు, అమర్త ప్రియుడు 

- ఇట్టా సర్వభావాలు ([వేయస్సునందే వర్యవసిస్తున్నవి.. 

(“రసరాజంి అనే అంశం కూడా చూడవలెను). 

(4) అద్భుతరనం ': 

నాటాత్యదరణకర్త అయిన విశ్వనాథునికీ పురుడు, “నారాయణుడు” అనే 

ఆలంకారికుడు అద్భుతరనాన్ని (వకృతిరసంగా (ప్రతిపాదించినట్లు విశ్వనాథుడు 

పేర్కొన్నాడు. |వ్రవంచంలో కాని, కళావ్రవంచంలోకాని అద్భుతావహములయిన 

వన్ని హర్షడాయకాలే,. రసములందలి సారం “చమత్కారం”; ; ఆ చమత్కారసారం 

అద్భుతం. కావున శృంగారాది రసములందు కూడా హర్గదాయకమైన అంశం - 

అద్భుతమే! కావుననే అద్భుతం ప్రకృతి రసమవుతున్నది. శక్తిభద్రుని 'ఆశ్చ 
ర్యచూడామణి, కృత్యారావణం (ఇది అలభ్యం), మహాదేవుని అద్భుతదర్శణం 

మున్నగునవి అద్బుతరస ' వ్రతిపాదకాలు. _ నాటక-వ్రకరణాలు అద్భుతోంత 

ములు కావాలని భరతముని పేర్కొనటాన్ని వట్టి, అద్భుత రసప్రాధాన్యం 
స్పష్టమవుతున్నది. అతిశయోక్తి సర్వాలంకారాలకు ప్రకృతి అనే అభిప్రాయాన్ని 

దండి-వామనులు వెలిబుచ్చినారు. “*అత్యుక్తి భ్రమోక్తి చిత్రోక్తి, విరోధా 
'భాసం మున్నగునవి అద్భుతరూపాలే” అని భానుదత్తుడు కూడా పేర్కొన్నాడు 

(అతిశయోక్తి =అత్యుక్తి ). 

(5) రనం వీకాకం : 

“రజస్తమో గుణాల I శుద్దసత్త (స (రూపం గల మనస్సునకు 

“ఆసా (దాంకురకందం' లేదా ఆనందం” అనే ధర్మం ఉంటుంది, అదే స్తాయి. 

కొగా ధనం ఒక్కటే ఇనీ, దానికి “ఆనందం” స్తాయి అనీ కవికర్ణవుూార గోసా (మి 

సద్దాంతం. ఘట-శరావాది నానావిధవాత్రములందు. పెక్కు బింబాలు (ప్రతిఫలించి 

నవ్పటికీ, సూర్యద్దింబం ఒక్క లు అయినట్లుగా. ఉపాధిరూవాలె న రత్యాదులందు 

భేదాలు కన్సట్టుతున్న వేకాని ఆనందంలో భేదంలేని ఈ ప్రతిపాదనసారం. 

4 ళ్ 
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అన్ని రసాలవల్ల కలిగేది ఆనందమే, కావున పరమార్హంలో రసం వఏకైకం 

లేదా అఖండన్వరూవం. కానీ ఆ రసం రతి మున్నగు ఉపాధిభేదాలచేత శృంగా 
రాదిరూపాలతో అనేకవిధాలుగా తోస్తున్నది. అందుచేత ఆయారసాలలో ఒకటి 
ప్రకృతి రసమన్సీ తక్కినవి దానికి వికృతులనీ భావించటం కంచు రసం 
ఏకె కమనీ, శృంగారాధులన్నీ దాని వివిధస్వరూపాలే అని తలంచటం న్యాయ్యం 

కొగలదు. 

-11. రసరాజం 

“ప్రజాతంతుం మావ్యవచ్చేత్సీః (= వంశవరంవరను విచ్చిన్నం చేయకు) 
-ఇది తై త్రిరియోపనిషత్ వ్రథమవల్లిలోని ఏకాదశానువాకంలోనిది. 

సమావర్తన సమయంలో ఆచార్యుడు అంతే వాసిని అనుశాసించే సందర్భ 

మిది (సమావర్త నం = వేదాధ్యయనం వూర్తి అయిన తరువాత గురువు 
ఆజ్ఞ పొంది శిష్యుడు తన ఇంటికి తిరిగివెళ్ళటం, అంతే వాసి = శిష్యుడు, 
ఆచార్యుడు = గురువు, అనుశాసనం =ఉవదేశం లేదా ఆజ్ఞ). “వంశవరంపరను 
విచ్చిన్నం చేయకు” అంటే “గృవాస్టుడనై, సత్సంతానం పడసి, వంశమును 
నిల్బుము” అని అర్హం. గృహస్టుడు కొవటమం'కే ' శృంగారం ప్రాధాన్యం 
వహించటమన్నమాట. 

“పాయికంగా సర్వభావాలు కామంనుంచే నిష్పన్నములవుతున్నాయి. ఆ 

కామం ఇచ్చాగుణ. సంపన్నమై ' (= కార్యవ్యాపారాదులకు ఉన్ముఖమైన కోరికతో 

కూడినదై బహువిధాలుగా). (= చతుర్విధ వురుషార్హ సంబంధిగా) ఉంటుంది. 

న ధర్మకొమం, అర్ధకామం, కామకామం, 'మోక్షకామం. లోకం ఎల్లవుడూ 
సుఖాన్నే కోరుకొంటుంది. ఆ సుఖానికి మూలం (స్త్రీలు. . స్త్రీ-వురుషుల 

సంయోగం *కామకామం”; దీనిని నిరువవదంగా కామం” అని కూడా అంటారు. 
ఈ కొమం ఇతర సుఖ-దుఃఖాలను కప్పివుచ్చి, తానే ప వ్యక్తమవుతుంది. 
త్త ప్రకృతిగతం, రతిసంభోగకారకం అయిన" (స్త్రీ పురుష సంయోగం 
“శృంగారం అవుతుంది. ఇది శుభప్రదమైనది” - ఇది నాట్యశాస్త్ర, ప్రసంగం 

(0 -95-99). కాగా, సర్వలోకం నాంఛించేది శృంగారం అవుతున్నది, 

రస ప్రపంచనంలో, భరతముని ముందుగా శృంగారాన్ని వివరించినాడు, ఇంక 

తక్కిన ఆలంకారికులందరూ చానినే అనుసరించారు. అంతేకాదు, 'వ్యభిచా 

ర్యాది సర్వభావాలను శృంగుళవరంగానే. విశదీకరిస్తూ ' వచ్చారు. భరతముని 
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“కామోవచారము' ను వివులంగా వర్షించగా, శారదాతనయుడు దానిని కూడా 

అనువదించినాడు. 

. “శృంగార ఏవ మధురః వరః ప్రహ్పాదనోరసః 

తన్మయం కావ్యమా శ్రిత్య మాధుర్యం (ప్రతితివ్బతి || 

-(ధ్వ-అ. 11-7-16) 
అంటూ అ ies తు వట్టం కట్టినాడు 

ఆనందవర్హనుడు. శృంగారానికి *అహంకారశ్ళంగారం”' అని పేరు వెట్టినవ్పటికీ, 
శృంగారానికే (ప్రధమస్తానమిచ్చినాడు భోజుడు. నాటకంలో శృంగార-వీరాలలో 
ఏదో ఒకటి అంగిరసం కొవాలని ఆలంకొరికమతం. అయినప్పటికీ వీరరస (ప్రధా 

నములైన నాటకాలకంచు శృంగారప్రధానాలై న నాటకాలే అధికంగా వెలువడటం 
కూడా శృంగార ప్రాధాన్యాన్ని నొక్కి చెబుతున్నవి. | 

రసాలలో ఏది. రసరాజం {= (శేషం) అనే చర్చ కొందరు చేశారు. 

పైని పేర్కాన్నట్టుగా శృంగారం “రసరాజం' అవుతున్నది. లోకంలో శృంగారం 

సర్వప్రాణిసొధారణం. దీనివల్ల సంసారం ఏర్పడుతుంది. తద్రక్షణమందు 

వీరమావశ్యకం, ఆ సంసారం విచ్చిన్నమైతే కలిగేది శోకం. ఇచ్చా సృష్టీ-స్టైతి- 
లయాలనే మూడు జీవితావస్తలకు మూడు నాట్యరసాలు పొందుపడి ఉన్నవి. 

అందుచేత శృంగార-వీర-కరుణములు మూడు |వధానములని కొందరిమతం. కాని 

వీర- కరుణములు శృంగారఫలములే అని మర్చిపోరాదు. కావున, శృంగార 
(శేవ్యతకు హతిలేదు. 

12. భరతరస సూతం 

ప్రశ్నోత్తర రూవంలో రససూత్రం నాట్యశాస్త్రంలో ఇట్లా వివిరింవ బడింది. 
(నా.శా. V్దI3 1 శో + తరువాతి గద్య) : 

“నహిరసాదృతే కశ్చిదప్యర్హః (ప్రవర్తతే. 
తత్ర విభావానుభాన వ్యభిచారి సంయోగాత్ రసనివృత్తి 

-(భరతముని) : రసహీనమై ఏ అర్హమూ వ్రవర్తించదు. అట్టిరసం, 
విభావ-అనుభావ-వ్యభిచారి భావాల సంయోగం వల్ల నిష్పన్నమవుతుంది. 

బుషులవ్రశ్న ఏ అందులకు దృష్టాంతం ఏమిటి? 

సమా; వివిధములైన వ్యంజనాల (= రుచికరములైన ద్రవవదార్జాల), 
ఓషుధుల (క వసువు మొ.), (ద్రవ్యాల (= బెల్లం మున్నగునవి) సంయోగం 
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(= చక్కని పాళ్ళలో కూర్చటం) వల్ల రసాలు నిష్పన్నములవుతున్న బే, 

నానావిధాలైన భావాల సంయోగం వల్ల “కసం నిష్ఫన్నమవుతున్నది. అంటే 

గుడాది ద్రవ్యాల, వ్యంజనాల, ఓషధుల సంయోగం వల్ల షాడవాది రసాలు 

(షాడవం=అన్ని రుచులు కలియటుం వల్ల ఏర్పడే వింతరుచికల పదార్హం) బద్దం 

అవుతున్న'ట్టే వివిధాలైన. విభావాదులచేత ఉవగతాలై (= ప్రత్యక్ష కల్పత్వ Te 
పొందినవై ) స్థాయిభావాలు కూడా రసత (0 పొందుతున్న వి. 

(వేళ్ళ : అయితే రనవదానికి అర్హం ఏమిటో? 

సమా : రన్యమానం కావటం (=ఆస్వాదింపబడటం,) వల్ల అది “రసం” 

అనబడుతున్నది, 

దోశ్ళ : రసం ఎట్లా ఆస్నా(దింవబడుతున్న ది? = a 

_ నమా వివిధములైన వ్యంజనాలచేత సంస్కరింవబడిన అన్నం భుజిస్తూ, 
సుమనస్కులైన వురుషులు రసాలను (= రుచులను) ఆస్వాదిస్తూ హర్తాదు 
లను పొందుతున్న ట్లు, వాచిక-ఆంగిక-సాత్తి (కాభినయాల చేత వ్రదర్శింవబడుతున్న 
వివిధములైన భావాలచేత వ్యంజితములై న స్తాయిభావాలను న్య! పేక్ష 
కులు ఆసా దిస్తూ హర్తాదులను పొందుతున్నారు. కావుననే ఇవి “నాట్యరసాలు’ 
అనబడినవి (తీపి, వగరు మున్నగు ఆరు రసాలు లౌకికరసాలు”). 

ఈ విషయాన్ని వివరించే అనువంశ్య శ్లోకాలు (= గురుగిష్యపరంవరగా 
లభించినవి) రెండు ఉన్నవి : 

యథాబహు ద్రవ్యయుతై & వ్యంజనైః బహుభిర్యుతమ్ | 
ఆస్వాదయంతి భుంజానా భక్తం భక్తవిదోజనాః || 
భావాభినయ్లు సంబద్దాన్ స్తాయి భావాంస్తథా బుధాః | 
ఆన్వాదయంతి మనసా తస్మాత్ నాట్యరపాః స్మృతాః || 

(నా.శా.V[-32-33). 
- బహుద్రవ్యాలతో బహువ్యంజనాలతో కూడిన అన్నం, అన్నం యొక్క 

రుచులు తెలిసిన జనులు భుజిస్తూ, రసనావ్యాపారంతో ఆసా ఏదిస్తున్న స్తే, 
భావ-అభినయాలతో సంబద్దములె న స్థాయిభావాలను చర్వణచేన్తూ, బుధులు, 
మన్ వ్యాపారంతో (= య తో ఆస్వాదిస్తున్నారు. అందుచేతనే ఇవి 
“నాట్యరసాల్లు అనబడినవి, 

. రనసూత్రంలోని 'సంయోగంి, “నిష్పత్తి” అనే వదాల అర్జాలను . భరత 
ముని స్పష్టంగా చెవ్పలేదు. అందుచేత, ఆ వదాల అర్జాలను వివరించటంలో 
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భరతరససూత్రం అనేక వాదోపవాదాలకు గురి అయింది; వీనిలో నాలుగు 

(ప్రధానములు. సారభూతంగా ఈ నాలుగింటిని పేర్కొ ంటున్నాను. 

నటులు రామాదుల భూమికలను అభినయిస్తున్నపుడు, చూస్క నామా. 

జికులు హర్షం పొందుతున్నారు. అయితే రసనిష్బత్తి జరిగేది రూవకమందు 

వర్షింపబడిన రామాదుల (= అనుకొర్యుల) లోనా? లేదా వారి భూమికలను 

ధరిస్తున్న నటుల(అనుకర్తల)లోనా? లేదా చూస్తున్న (పేక్షకులలోనా? - 
ఈ వ్రశ్నలే ఈ భిన్నమతాలకు కారణములైనని. అంక రసం అనుకార్య 

నిషమా? -లేదొ నటనివృనూ? లేదా సామాజిక నిషమా? - అనేది 

విచారణీయాంశమన్నమాట. 

మనకు తెలిసినంతలో భట్టలోల్లటుడు 'వ్రప్రథమంగా భరతఠస సూత్రాన్ని 

వ్యాఖ్యానించినాడు. ఈవాదాన్ని ఖండించి 8, శంకుకుడు తానింకొక విధంగా 

వ్యాఖ్యానించినాడు. ఈ వాదాన్ని కూడా pre భట్టునాయకుడు ఇంకో 

విధంగా వ్యాఖ్యానించినాడు. ఈ మువ్వురి గ్రంథాలు లభించలేదు. కొని 

ఈ మువ్వురి వాదాలను అభినవగుప్పుడు అభినవభారతిలో 5 తననూత్న 

సిద్దాంతాన్ని వ్రతిపాదించినాడు. ఈ అభినవగుప్త మతమే నేటికీ ప్రమాణంగా 

ఉన్నది. 

భట్ట్లలోల్లటిుడు - రసం అనుకార్యులైన రామాదులయందుంటుంది. స్త్రా 

దులు విభావం; రస మీవిభావాలచే ఉత్పాదితమై, అనుభావాలచే గమ్యమానమై, 

సంచారులచే వుష్టినందుతుంది. నటుడీ విభావాఅనుభావ-వ్యభిచారి భావాలను 

_ అభినయిస్తన్నపవ్పుడు, ఆ నటనాకౌశలంచే రసం వానియందే ఉన్నట్లు గోచ 

రిస్తుంది. దానిని కాంచి భావించి సొమాొజికులు హర్షం పొందుతారు. అంటే 

సర్పం కాకున్నా oe (భాంతిచే రజ్ఞువు (= త్రాడు) వల్ల భయం ' కలు 

గుతున్నట్టు రామునకు పీతయందు గల అనురాగరూపమయిన రతి నిజంగా 

నర్తకునియందు లేకున్నా నాట్యునె వుణ్యంచే వానియందున్నట్లు . భాసించి సహ్బ 

దయుల కా నక త్న కలిగిస్తూ రసమని చెప్పబడుతుంది 

అని తాత్పర్యం. దినికి “ఉత్పత్తి” లేదా అరోవవాదమని చేరు. భట్టలోల్లటిడు 

మీమాంసకుడు. | 

రసం రామాదినిష్ణ మన్నవుడు తదనుభూతి సామాజికునకు ప్రత్యక్షంగా - 

కలగటం లేదని అధగకరత విన టై వద; ఇది ఇందరి లోవం. 

శ్రీ శంకుకుడు - రసం నటులయందుంటుంది; అనగా  అనుకర్హ్పనిష్పం. 

“నటులు ట్య రన తలంపబడుతున్నారు, వారు రత్యాదులను (పదర్శిస్తున్నారు. 

శ 
/ 
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కావున వారియందు రసం ఉంటుంది. రసం లేనవుడు రత్యాద్దులకు |ప్రసక్తియే 

లేదుకదా. కావున వ్యాప్తిమూలంగా సామాజికుడు నటునియందు రసాన్ని 

అనుమానిస్తున్నాడు. ఇట్టా నటగతరత్యాది స్థాయిభావాలనే సామౌాజికుడు 

అనుభవించి ఆనందిస్తున్నాడు. అనగా ధూమం వల్ల అగ్ని అనుమానింవబడి 

నట్లు విభావాదులచే రత్యాదిస్తాయిభొనాలు అనుమితములై రసశబ్ద వాచ్యాలు 

అవుతాయని తొత్సర్యం. దీనికి “అనుమితి” వాదమని పేరు. (శ్రీ శంకుకుడు 

న యాయికుడు. 

ఇందులో కూడా సామాజికునకు ప్రాధాన్యం లేదు. అంతేకాదు అను 

మానజ్ఞానం (ప్రత్యక్షంనలె చమత్కారజనకం కాజాలదు- ఇది ఇందలి లోపం. 

ఛట్టనోయకుడు - రసం సామాజికనివృం. అంటే నిజంగా సామాజికుని 

యందే రసోత్పత్తి జరుగుతుంది. సామాజికుడు ప్రదర్శనం చూస్తున్నప్పుడు 

'సాధారణీకరణంి అనే గుణవిశేషంచే నాయకాభెదం పొంది సాక్షాన్నాయక 

రసానుభవం అనుభవిస్తాడు. దీనికి “భుక్తి” వాదమని వేరు. భట్టనాయక్తుడు 
సాంఖ్యవాది. ' ద 

భట్టనాయకుడు భావకత్వ-భోజకత్వాలు అనే వ్యాపారాలను కల్పించినాడు; 

అవి అనవసరం. సామాజికులయందు రత్యాదులు బీజరూవంగా అయినా లేకపోతే 

అతడు సాక్షాన్నాయకానుభవం మాత్రం ఎట్లా పొందగలడు? ఆ విషయం 

చెప్పలేకపోవటమే ఇందలి దోషం. ఈ లోపాన్ని అభినవగువ్నుడు తీర్చినాడు. 

అభినవగువ్నుడు - రసం సామాజికనిషమే. లోకంలో సహృదయుని హృదయ 
మందు రత్యాదిభావాలు “వాసనా” రూపంగా ఉంటాయి. రూపక మందలి విభా 

వాదులు ఆరత్యాదులను మేల్కొల్సి అభివ్యక్తం చేస్తాయి. వునఃవునరనుసంధానం 

చేత అనగా భావనాబలంచేత ఆ విభావాదులు సాధారణములు అవుతాయి. 

అట్టి స్థితిలో సామాజికుడు సర్వప్రవంచాన్ని మరచి, అనిర్వచనీయమైన ఆనందం, 

అనుభవిస్తాడు. ఇట్టి ఆనందానుభనం భావకులెన నహృదయులకు మాత్రమే 
కలుగుతుంది: ఇతరులయందు భావనకొని రత్యాది వాసనలు కాని ఉండవు కాన 

వారికి రసానుభూతి లేదు. దీవికి “అభివ్యక్తి” వాదమని పేరు. అభినవగువ్నడు 
వేదాంతి. వై సిద్దాంతాలను (ప్రక్క పట్టిక రూవంలో చూడవచ్చు : 
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రనణష్బత్తి 

వ్యాఖ్యాత దార్శనిక వాదం _ రననివ్ఫ “సంయోగిపదం 'నిష్పుత్తివదం 

మతం యొక్క అర్హం యొక్క అర్హం 

1. భట్టలోల్లటుడు మీమాంనకుడదు ఉత్పత్తిలేదా రామాద్యను కార్య-కొరణ ఉత్పత్తి 

ఆరోవం కార్యనిష్పం భావం 

2. ,శ్రీశంకుకుడు నైయాయికుడు అనుమితి నటనివ్యం గమ్యూ-గమక లేదా అనుమితి 

అనుమాప్యా 

అనుమాపకభావం 

3. భట్టనాయకుడు సాంఖ్యవాది భుక్తి సామాజికనిష్పం భోజ్య-భోజక భుక్తి 

భావం 

4, అభినవగుప్నడు వేదాంతి అభివ్యక్తి సామాజిక వ్యంగ్య- అభిన్యక్తి 
నిష్ప మే వ్యంజకభావం 

రససూత్రంలో “స్తాయిభావి వదం చేరలేదు. కాని వివరణలో “స్తాయి 

భావాలు రనత్వం పొందుతున్నాయి” ) “స్తాయిభావాలను ఆస్వాదిస్తూ "లేదా 
చర్వణచేస్తూ సుమనస్కులు లేదా బుధులు హార్గాదులను పొందుతున్నారు” 
అని చెవ్నటం చేత రసనిషృత్తితో _ స్పాయిభావానికి ప్రాధాన్యం ఉన్నదని స్పష్ట 

మవుతున్నది. అందుచేత అరా (చీనులైన ధనంజయాదులు స్తాయిభావాన్ని కూడా 

రసమా(త్రంల్లో ఛేర్చిి ఇట్లా చెప్పినారు : 
“విభా'వై రనుభావై శృసాత్త్వికె ర్వ్యభిచారిభిః | 

అనీయమానః 'సా ' (ద్యత్వం స్థాయీభావో రనఃస్మృతః 1 

-(ద.రూ.1V-1). 

జా నిభావ- అనుభావ-సాత్త్విక-వ్యఛిచారి భావాలచేత సా ఫద్యత Ke 

పొందింవబడిన స్థాయిభావమే “రసం” అనబడుతుంది. 

కాని రససూత్రంలో స్టాయివదాన్ని చేర్చవలసిన అవసరం లేదనీ దానిని చేర్చి 
ఉంటు "ఆ సూత్రమంధు ప్టాయిగ్రహణం, శల్యకల్చం అయ్యేదని అభినవగువ్నుడు 

| వివరించినాడు. మరి కి. “ee 'సమన pe (క్రింది అం 

ఏ సం. ఉంటుంది. 

" లోకంలో (ప్రేయసీ-ఫ్రియుల క. ఆదరణ సంలాపొల్సు చిరు 

.'వగవులు , మొదలగు ..వానిని " చూచినతోడనే, వివేకి, వారిరువురి చిత్తవృత్తి 

ప్రీతియుక్తం లేదా రతిరూపం అని ఊహెంవగలడు. ఆ ఢేయపసీ (ప్రియులు 
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రతికి కారణంకావటం, వరస్పరాలోకనాదులు ఆ రతికి కార్యాలుకావటం, పై 

ఊహకు అవకాశమిస్తున్నవి. లోకంలో రతికి కారణాలైన స్ర/-వురుషులు, రతికి 
కార్యాలైన స్మతాదులు, తత్సహచారులైన లజ్ఞాదులు కావ్య- నాట్యములందు 

క్రమంగా విభావాలు, అనుభావాలు, వ్యభిచారి భావాలు అవుతున్నవి. లోక 

మందలి సీతారాములు ఈనాటివారు కారు. అయినా కావ్య-నాట్యములందలి 

వాక్ -అంగ-సత్త (-ఆహార్యాలనే చతుర్విధాభినయాలు సామాజిక హృదయమునగల 

భావానా శక్తిని ఉద్దీపింపజేస్తాయి. అంతట సామాజికుడు భావించటం 
మొదలు వెడతాడు. ఈ భావాదులను సామాజికుడు వునివున రనుసంధానం 

చేయటంవల్ల అంకే చర్వణచేస్తూ ఉండటంవల్ల నటుల రూవంలో ఉన్న సీతారా 

ములు అలౌకికమగు భావనారూవంపొంది ఆ సామాజికునకు అలౌకిక విభావాలు 

అవుతారు. అంక సీతారాములలో సీత జనకతనయగా రాముని భార్యగా కాక, 
అట్టాగే రాముడు దశరథతనయుడుగా సతభర్తగా కాక లాలిత్యం, ఉజ్జ్వలత, 
శుచిత, దర్శనీయత మున్నగు విశిష్ట గుణములతో కూడిన ఉత్తమవ్రకృతులుగానే 
భాసిస్తారు. "ఇట్లాగే ఆయావ్రకృతుల కటాక్షాదులును లౌకికరూవం కోల్పోయి 
అలౌకికమగు అనుభావరూపం పొందుతాయి. వ్యభిచారి. భావాల విషయం 

కూడా ఇట్లాగే (గ్రహించాలి. ఇట్లా విభావ-అనుభావ-వ్యభిచారి భావాలయొక్క 
వస్తువులు భావమాత్రములు కావున అవి అలౌకి కములనటం స్పష్టం. ఇవి కావ్య- 

నాట్యములందు మాత్రమే ఉంటాయి. 

సామాజికుడు ఈ విభావాదులను కావ్యనాట్యాలలో గ్రహించేటవ్వుడు వానిని 
తటస్థంగా  గ్రహింవడు. భావకుడైన ఆ సామాజికునిపదయ మిది వరకే 
వైన చెప్పినట్లుగా కార్య- కారణాద్యనుమానం మొదలగువానిచే సంస్క_రింపబడి 
ఉన్నది. అందుచే కావ్యనాట్యములందలి విభావాలవల్ల వాని హృదయంలో 
రత్యాదు లుదయిస్తాయి. అభినయములన్నీ ఆ రత్యాదులకు అనుభావాలై 
వానికి ఉత్తేజనం కలిగిస్తాయి. విభావాదుల we (క్రమంగా సామాజికుడు 
శన్మయీభావం సొందుతాడు. అంటే వాస్తవిక సీతారాముల హృదయములందెట్టి 
చిత్తవృత్తు . లుదయింవపగలవో అట్టు చిత్తవృత్తులే (వ్యభిచార్తి భావాలు) నామా 

జికునియందును వుట్టుతాయి. దీనినే “అనుభవనినునీ, “తన్మయీభవనిమనీ 
అంటారు. ఇబ్బీట్ల ఈ వ్యభిచారి భావాలు (=చిత్తవృత్తులు) స్తాయిభావాలను 
ఒరపిడి పెడతాయి. ఈ స్థితిలో, తొలుత ఖండములుగా (= వేర్వేరుగా) తోచిన 
విభావ-అనుభావ-సాతి త్విక-వ్యభిచారి భావములు, అఖండత్వం (=ఏకరూవం) 
పొందుతాయి. 
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ఇట్లా విభావానుభావచర్యణ, వ్యభిచారిచర్యణయందు పర్యవసిస్తుంది; ఆ 

విభావానుభావాలు భావితములు కాగానే వ్యభిచారులు స్తురిస్తాయి. ఆ వ్యభిచా 
రులలోనే దండలో దారంవలె ఉండి స్తాయిభావం కూడా చర్వితమవుతుంది. 

అట్లా చర్వ్వమాణమగు స్తాయియే రసచర్వణ నొదవిస్తుంది. ఈ రసానందం 

(బ్రహ్మానందసహోదరం. 

ఇది రసప్రతితి విధానం; ఇది అభినవగుప్త ప్రోక్త మైన అభివ్యక్తి వాదం. 

ఇచ్చట ఈ క్రిందివిషయాలను స్పష్టం చేయవలసి ఉన్నది - విభావాను 

భావ వ్యభిచారులు సమ్యకృంయోగం పొందటం భావకుడయిన సామాజికుని 

హృదయమందే. 'వైవివరణనుబట్రి విభావానుభావవ్యభిచారిభావాలు మూడును 
రత్యాది స్హాయిభావాలను సంవూర్లంగా సంస్కరించటంవల్లనే రసం విష్పన్న 

మవుతున్నది: కావున రసనిష్పత్తికి వెైమూడే కారణాలు కాని స్థాయికారణం 

కాజాలదు. అందుచే స్టాయివదం రససూత్రమందు సంగృటాతం కాలేదు. 

చిలుమువేట్టిన కంచుపాత్రను తోమితే అది ప్రకాశిస్తుంది. కాన్సి ఆ 
ప్రకాశ మనేది ఆ “ంచుపొత్రయొక్క  సహజధర్మంకాదు. వెలుతురువల్ల 

దానికి సంక్రమించిన ధర్మమది. కాని పాత్రమే ప్రకాఢిస్తున్నదని మన 
మంటాము. అట్లు స్వచ్చమైన స్పటికం వచ్చనిరంగు చేరితే అదికూడా 
వచ్చగానే ఉంటుంది. _ ఆ వచ్చదనం దానికి సహజధర్మం కాదు కాని దానిని 
“వచ్చనిస్తటిక మని మనం వ్యవహరిస్తాము. అస్లు స్తాయిభావం రసం కాదు. 

కాని రసం స్తాయిభావరూపోపహితమై ఆస్వాదింవబడుతున్నది కాన స్తాయియే 

రసమని జొపచారికంగా అంటాము. మొదట భావుకునకు కార్యకారణానుమా 

నాలవల్ల రత్యాది చిత్తవృత్తులే జనిస్తాయి కావునను, విభావానుభావాలొనర్చే 
రసాభివ్యంజనాన్ని సంస్కరించేది స్తాయియే కావటంచేతను, వ్యభిచారిచర్య్వణయం 

దంతటను (సక్సూత్ర కల్పంగా స్పురించేది స్తాయియేకావటం చేతను రన 

- (వేనంగమునందంతటను స్లాయిభావం వ్యాపించి ఉండటం స్పష్టం. అందుచే 

జాచిత్యాన్ని అనుసరించి స్తాయియే రసనుని అంటారు. 

(కింది ఉదాహరణంవల్ల ఈ విషయం మరింత స్పస్ట్రంకాగలదు. 

లోకంలో తంతువులు, వేమ, తురి మొదలగు వస్త్రనిర్మాణ సాధన 
క్రియలతో కూడినవై పటరూవంగా .వరిణమిస్తున్నవి. అప్పుడు దానికి తంతు 
వ్యవహారం లేదు. తంతువులు పటవాచ్యము లవుతున్నవి. ఇది పటదృష్టాంతం. 

ఇక ఘటదృష్టాంతం-మన్ను, దండం, చక్రం, కులాలుడు మొదంగు వాని 

(క్రీయాన్వితమైన ఘటంగా వరిణమిస్తున్నది; ఘటపద వాచ్య మవుతున్నది. 
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ఈ దృష్టాంతాలతో వ్రకృతాన్ని భావించాలి. తంతువులవలె, మన్ను వలె 

స్టాయిభావాలు విభావాదులతో కూడుకొనినవై రస రూపంగా పరిణ మిస్తున్నవి; 

రసపదవాచ్యములు అవుతున్నవి. తంతుభేదమున వటభేదం గోచరిస్తున్నట్టు, 

స్పాయిభేదమున రసభేదం గోచరిస్తుంది. 

బీజంనుంచి వృక్షం, వృక్షంనుంచి పుష్పఫలాలు కలుగుతున్న స్తే, సర్వ రసాలు 

మూలభూతాలవుతున్నఎ. వాటినుంచే భావాలు Ui hes (భావాది 

వ్యపదేశం కలవి అవుతున్నవి). 

రత్యాది స్థాయిభావాలు జడమగు అంతకరణధర్మాలు. కొని రసమనేది 

ఆత్మసంచేదనారూవ'మైనది, అనగా అది చిద్ద్హనమగు ఆత్మస్యరూపం. వీనికి 

వరన్నరై క్యం సంభవింపదు గాన స్టాయియే రసమనటం పొసగదు. కావుననే 

భరతుడు సూత్రమునందు స్టాయిపదాన్ని (గహించలేదు; (గ్రహించిఉంటే నిజంగా 

శల్యకల్ప మయ్యెడిదె. 

పె కారణంచేతనే దృష్టాంతమందు కూడ స్టాయికల్పమైన పదం గహింప 

బడలేదు. అభినవగుప్తుడు _రసనిష్పత్తి సూత్రాన్ని దృష్టాంతంలో క్రిందివిధంగా 
సమన (యించాడు. లం సమ్యగ్యోజనంచేత లౌకికమైన రసం పుట్టు 

తున్నది. ఇచ్చట రసాభివ్యంజకమై ఎన జలం (ప్రధానం కావున ఈ వ్యంజనం 

విభావస్తానీయం. చింతపండు, పసువు మొదలగునవి అనుభావప్రాయాలు,. గుడాది 

ద్రవ్యాలు, చుక్రొది రసవిలక్షణ మధురాది యోగంచేత వ్యభిచారికల్పాలు. ఇవి 
అన్నీ మిశ్రితములై నప్పుడు జనించే రసవిశేషం స్టాయికల్పం; ఇది విభావకల్ప మైన 
వ్యంజనజనితమని  _ తెలియవలెను. కొవున లౌకికమయిన రసమునందును 
సంయోగముచెందేవి మూడు మాత్రమే; తత్కల్పములైన విభావాదులు మూడే 
రససూత్రమందును గ్రహింపబడినవి [అభినవభారతి-1వ సం-పుట 288]. 

నిజానికి బబ్రహ్మానందంకాని, రసానందంకాని అఖండరూవంగానే ఉంటుంది. 

కొని రసానందం తొమ్మిది విధాలయిన సాయిచిత్తవృత్తులచే ఉవహితంకావటం 

వల్ల శృంగార-వీరాదిరూపాలుగా నానావిధాలు అవుతున్నది. అంటీ ఉపాధులగు 

రత్యాదుల ఆకారాలతో స్వప్రకొశం, పరిశుద్దం, అఖండం అయిన రసానందం 
వివిధాలుగా ,కన్సట్టటం సంభవిస్తున్నది.' ఇదియే (బ్రహ్మానందానికి, దీనికిని భేదం... 
బ్రహ్మానందంలో వరబ్రహ్మముతప్ప ఇతరమేమీ గోచరం. కాదు. ఇక రసానుభవం 

అంతఈకరణ వృత్తులగు రత్యాదులతో ఉపహితములవుతూనే రసంగా గోచరిస్తాయి. 
రంగుతో కూడిన స్పటికం ఆ _ రంగుయొక్క ఆకారంతోనే కన్సట్టినట్లుగా 
రసానందంకూడా ఏ స్తాయి ఉపాధిఅవుతుందో ఆ ,_స్తాయిరూపంగానే అది. 
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అనుభవంలోనికి వస్తు. విభావాది చరణ ఉన్నంతకాలమే ఈ రసానందం 
ఉంటుంది. 

దృశ్యప్రధానమైవ నాట్యమందు _షేక్షకునకు రసాస్వాదం కలుగుతున్నది; 

సరే. మరి శ్రవ్య (వ్రధానమైన కావ్యపఠనంవల్ల పఠితకు లేదా శోతకు రసా 

స్వాదం ఎట్లా కలుగుతుంది? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం వాక్యవదియకారుడైన 
భర్తృహరి క్రిందివిధంగా చెప్పినాడు క 

శబ్దావహితరూపాం స్తాన్ బుద్దే ర్భ్విషయాతాం గతాన్ | 
వ్రత్యక్షానివ కంసాదిన్ సాధనత్వేన మన్యతే || 

(శవ్యకావ్యమునందు కవికృతములైన వర్లనలచే కంసాదులు (నాయకులు, 
రూపాలను పొంది సామాజికుని భావనచే వాని హృదయంలో వ్రవేశించి 

ప్రత్యక్షంగా గోచరిస్తారు. అప్పుడు పఠిత లేదా [శ్రోత తదభేదంచెంది రసాస్వాదం 

చేస్తాడు. సహృదయులైన వారికి మాత్రమే కావ్యమందు రసాస్వాదం కలుగు 
తుంది. ఇంక నాట్యం సహృదయుల నేకాక సామాన్యులను కూడ ఆకర్షించటానికి 

సమర్హమైనది. నాట్యమందలి |ధువాగీత్యాదులవల్ల, ఇంకను తత్కాలోవస్టితము 

లైన ఇతర కారణాలవల్ల నామాజికుల హృదయాలు సంస్కరింపబడి వారి 

అందరి హృదయాలు నీకరూవములె రసాసా (దనోమ్ముఖములవుతాయి. కావుననే 

రూపక (వస్తా వనలోని నటీ-గీతాదులు సామాజికుల మనోనురంజనం చేయటానికి 

ఉద్దిష్టములై ఉన్నవి. ఇట్లా రసాసా (దనోన్ముఖములై న హృదయములందు 

'వెనచెప్పిన విధంగా రననిష్పత్తి జరుగుతుంది. 

రనం స్వశబ్రవాచ్యం కారాదు; అది అభివ్యంజకం కావాలి. భావాఅభిన 

యాలేకాక అనుప్రాసాదులు, వృత్తి-రీతులు మొదలగునవి కూడా రసాభివ్యంజ 

కములవుతున్నవి. లౌకికములైన వలుకులనే కవి కావ్యరూపంలో - నిష్పాదించి 

నవ్వుడు ఈ అభివ్యంజన మేర్చడుతుంది. కనుకనే సహృదయుడు కావ్యాన్ని 

పలుమారు చదివి, నాటకాదుల ననేకవారములు చూసి, తనివితీరక, మాటి 

మాటికి చదువుతూ, చూసూ ఆనందసాగరమున మునుగుతున్నాడు. ఇచ్జన్ని 

పర్యాయాలు వఠించినా విసుగు కలుగనీయక రసాస్వాద మొనరింవగల కావ్యాలే 

కర్తకు “మహాకవి” అనే (ప్రసిద్దిని కాను 

బుషులు, భరతమునిని' ఇంకో |వ్రశ్న చేసినారు: రసాలు భావాలనుంచి 

నిర్వృత్తములవుతున్నవా? లేదా భావాలు రసాలనుంచి. నిర్చృత్తములవుతున్నవా? 

sf 
స 
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భరతముని ఇట్లా సమాధానం చెప్పినాడు: భావాలనుంచే రసాలు నిర్చృత్తములవు 

చున్నవి; రసాలనుంచి భావాలుకొదు. చీజంనుంచి వృక్షం, వృక్షంనుంచి పుష్పాలు, 
ఫలాలు కలుగుతున్నాయి. అట్టాగే రసాలు మూలం; వానినుంచే భావాలు 

వ్యవస్టితములవుతున్నాయి. వ్యంజనాషధి సంయోగంచేత ' అన్నం స్వాదుత (0 
=ఆస్వాద్యత) పొందుతున్నది; అన్నంచేత వ్యంజనాలకు సుఖభోగ్యత కలుగు 

తున్నది. అట్టాగే భావాలు రసాలు వరస్పరం భావింప బడుతున్నవి. 

న భావహీనోఒస్తిరసో న భావో రసవర్ణితః | 
- వరస్పరకృతా సిద్ది స్రయో రభినయేభవేత్ | (-నా.శా.V1-36) 

- భావహీనమైన రసం ఉండదు; అస్టే రసవర్తితమైన భావం ఉండదు. 
ఇట్టా వరస్పరకృతమైన రసభావాలసిద్ది అభినయందా ఏరా సంభావ్యమవుతున్నది. 

13. రససామ గి * రసానుభూతి 

తార్కికవదజాలాన్ని, శా స్త్రీయసంక్షిష్టతను వీడనాడి రససిద్దాంత సారాన్ని 
సులభగ్రాహ్యామగునట్టుగా (క్రింద వివరిస్తున్నాను : 

రస సామగగి క 

1. రసానుభూతి అందరికీ కలుగదు. ఆ అనుభూతి సంస్కారవంతులైన 

సహృదయులకు మాత్రమే కలుగుతుంది. సంస్కారమంటు రత్యాది భావా 
లను ఆస్వాదింవజేసే హృదయధర్మం. ఈ భావాలు అవ్పటికప్పుడు కరిగేవి 
కావు. బీజరూవంగా సహృదయుల మనన్సులలోనే ఉంటాయి. ఈ 

. బీజాలు (=రత్యాది భావాలు) మొల కెత్త టానికి" అవకాశం కలిగే పర్యంతం 
సుప్తావస్టలో హృదయమందు అణగి ఉంటాయి. వీటికి “వాసనలు” అని 
పేరు ఈ వాసనల నిద్రావస్టయే “నిర్వికారాత్మక చిత్తస్టితి.' 

2. హృదయాకర్షకమైన సన్నివేశం లేదా వస్తువు లేదా వ్యక్తి హేతువుగా నిద్రా 
వస్టలో ఉన్న _ రత్యాదిభావాలు సంస్కారబలంచేత ఉద్భుద్రములవుతాయి. 
ఇట్లా రత్యాదులుద్భుద్దములు కావటానికి హేతువైన సన్నివేశం, లేదా 
వస్తువు, లేదా వ్యక్తి *విభావం అనబడుతుంది. 

3. తడి తగిలినవెంటనే బీజం నుంచి మొలక వచ్చినట్టుగా నిద్రావస్థలో ఉన్న 
రత్యాదులు శక్తిసంపన్నం, విశిష్టం అయిన ఈ విభావం ఆధారంగా 
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ఉద్భుద్దములవుతాయి. ఇతవుూర్వం నిర్వికారంగా ఉన్న చిత్తమునందెట్లా 

ఉద్భుద్దమయిన దానిని “భావం” అంటారు. అనగా విభావమాధారంగా 

మనస్సునందు కలిగే ప్రథమవికారం లేదా చిత్తవృత్తి విశేషం “భావరి 
అనబదుతుంది (అనగా విభావం కారణం, భావం కార్యం). . 

ఆ భావం చంచలం కాక రసస్తూర్తి వరకు స్టిరంగా ఉండాలి; ఇట్టి భావానికి 
“స్తాయి భావం” అనిపేరు. ఇవియే రత్యాదులు. ఏ విధమైన ఇతర భావ 

సంవర్కం కలిగినా మార్పునకు లోనుగాక, ఆ భావాలను కూడా తనలో 
లయింపజేసికోగల లేదా తనకు పోషకమగునట్టు చేసికోగల దృఢత్వం కలదే 
“స్లాయిభావం” అనబడుతుంది. 

వీశిస్ట మైన సన్నివేశం ఆధారంగా సహృదయుడగు వ్యక్తి హృదయంలో 

మొలకెత్తి, వికాసంగాంచి, రససూర్తి పర్యంతం నిలిచి ఉండే భావమేస్తాయి 
 భోన నువుతుందని సారాంశం. 

ఇట్లా స్రరవడిన భావాలు విభావచర్వణాబలంతో నహృదయుని హృదయంలో 

ఉత్తేజం పొందుతాయి. ఇది రసోన్మ్నుఖమైన స్తితి, వీనినే ఉద్వేగాలు 
అంటారు, 

అట్టా హృదయంలో ఉత్తేజం పొందిన స్తాయిభావాలు నాయికా- నాయకుల 

(వారితో అభేదం చెందిన సామాజికుల) మనో-దేహాలవై (ప్రాబల్యం 

వహించి, వారిని అనేకములగు వ్రవృత్తులకు లోనుజేస్తాయి. ఈ మార్పులు 
హృదయవికాసం కలిగిన వెనువెంటనే కలిగేవి కాన వీనికి *అనుభావాలు 

అని "పేరు. ఈ అనుభావాలు రెండు రకాలు; వ్యక్తి (ప్రయత్నవూర్వకంగా 

చేసే కటాక్ష-భ్రూవిత్నేపాదులు మొదటి రకం; ఇవి కేవలానుభావాలు. 
ఇందులకు హృదయం వూర్తిగా భావావిష్టం కానక్కరలేదు. 

ఇంక వ్యక్తి ప్రయత్నమేమీ లేకయే దేహమునందు చూవచ్టే అనుభావాలు 

' రెండవరకం. వీనికి “సాత్తి(కి భావాలని పేరు; ఇవియే రోమాంచాదులు. 

హృదయాలు పూర్తిగా భావావిష్టములైనప్పుడే ఈ భావాలు వ్యక్తము 

లవుతాయి. సత్త్వం అంటు హృదయగతభావాలను పైకి ప్రకాశింవజే సే 

మానసిక వ్యాపారం; (సాత్త్విక . భావాలు కూడా నిజానికి అనుభావాలే 
కాన రససూత్రమందివి వేరుగా గణింవబడలేదు). 

స్థాయిభావ ప్రాబల్యంతో ఇట్లా దై హికములైన మార్పులు మాత్రమే కాక 

మనస్సున వెక్కు భావవరంవరలు ఉద్భుద్దములవుతాయి. ఈ భావవరం 

పరనే “వ్యభిచారిభావాలు' లేదా *“సంచారిభావాలుి అంటారు. ఇవియే 
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నిర్వేదాదులు. ఈ భావాలు హృదయంలో స్థ సిరంగా నిలువక వెంటనెంటనే . 

వుట్టుతూ లేస్తూ అడగుతూ ఉంటాయి. కావుననే వీనిని సముద్రపుటలలతో 

| పోలుస్తారు. ఇవి స్తాయిభావాలను aang చేసి రసాభిముఖంగా 
నడిపిసాయి. 

9. పైన పేర్కొనబడిన విభావ-అనుభావ-సాత్త్విక-వ్యభిచారిభావాలచెత వై 

విధంగా స్తాయిభావాలు స్వాద్యత్వం 'పొందింవబడినవ్రుడు సామాొజికుడు 

. శుద్దము స్వషప్రకాశము అయిన ఆనందం అనుభవిస్తాడు. ఈ ఆనందం 

ఉపాధి అయిన స్థాయితో సంవలిత మై ఉంటుంది. ఇట్ట ఆనందాన్నే 

“రసం” అంటారు. ఈ రసానందం |బహ్మానందసహోదరం. 

రనానుభూతి ; 

రసానుభూతి పొందటానికి సామాజికుడు నాలుగు అవస్తలను దొటనలసి 

ఉన్నదని, ఐదవదానిలో ఆనందానుభవం కలుగుతుందని అభినవగుప్తుని సిద్దాంతం. 
ఆ అవస్టలను క్రింద వివరిస్తున్నాను: 

1. 

2. 

హృదయసంవాది అయిన విభావం (Aesthetic object) పామాజికుని 

కనులను చెవులను విప్పారజేస్తుంది (Sense level). 

ఈ దర్శన-|శవణముల వల్ల సామౌజికుడు భావన చేయటానికి. మొదలు 
వెడతాడు. ఆ భావన "వల్ల కనుంగా ఆతడు ఆ విభావం యొక్క 
వరిమిత బాహ్యస్యరూపాన్నే కాక. అందు దాగియుండి బాహ్యేంద్రియాలకు 
కన్నట్టుని విశి్ట్రధర్మాన్ని అనంతత్వాన్ని దర్శింవగలుగుతాడు (Imaginative 
level). ఇందులకు "రంగం మీద (ప్రదర్శితమయ్యే, కావ్యమందు వర్షితమైన 
అనుభోవాదికం దోహదం చేస్తుంది. 

ఇట్టా విశిష్ట దర్శనమైనంతనే వాని ప్రవృత్తి మారిపోతుంది. ఇప్పుడు వానికి 
ఎదుట ప్రత్యక్షంగా కన్పించే విభావాదులతో వనిలేదు, వాని ఆంతర్యం 
శార్చి తాను భాపనచేసిన విశిష్టన్వరూవమే వాని మనః శకం ఎదుట 
నిలిచి ఉంటుంది. (ఇట్టి అర ర్హమునందే “Art is the representation 

of the real in its mental spect” అని bag: పేర్కొన్నాడు). 
అంటే సామాజికుడు లౌకిక (వవృత్తి నుంచి మరలి, స స్వీయస్పృష్టి అయిన 
ఒకానొక భావనాలోకంళలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు. ఆ స్ట్రీతిలో అతడు 
'.వునువునరనుసంధానం చేనూ తన భావనకు కారణమైన విభావంతో 
తాదాత్మ్యం (Identity) పొందుతాడు. అట్లా నాయకాద్యభేదం పొంది, 
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సాక్షాత్తుగా తదనుభవాన్నే తాను కూడా పొందటానికి అభిముఖుడవుతాడు. 
వెనువెంటనే నాయకాదుల ఆ వేశాదులెట్టివో అట్టివే వీనికి కూడా కలుగు 

తాయి. అంట్ వారి సుఖ-దుఃఖాలనే ఈతడు పొందుతాడు. ఇదియే 

ఉదే (గస్తితీ లేదా సత్త (ఇత (Emotional level). సామాజికుని లేదా 

పాఠకుని ఇట్టి స్థితిని పొందింవగల ప్రయోగం లేదా కావ్యం మాత్రమే 

ఉత్తమం అవుతుంది. 

4, ఇట్లా సాక్షాన్నా యకాద్యనుభవాన్నే పొందుతూ ఆ భావతీవ్రతకే లోనైన 

. సామాజికుడు (క్రమంగా తన్నుతాను మరచిపోతాడు (Self-fంrgetfulness). 

అంతే అతడు స-వర భేదాలకు కారణమైన వ్యక్తిత్వం కోల్పోతాడు. 

ఇట్టి అలౌకిక స్టితికే 'సాధారణీకరణం' (Universaliastion) అని పేరు. 

సంభావన సరిగా లేకపోవటం మొదలగు ఏడు విఘ్నాలను తరంచినప్పుడే 

సామాజికుడిట్టి స్టితిని పొందగలడు. 

5. ఈ సాధారణీకరణ స్టితిలో సామాజికుని బాహ్యేంద్రియాలు పని చేయటం 
పూర్తిగా మానివేస్తాయి. స్థాయితో కూడిన హృదయం, ఆనందంతో 
నిండిన ఆత్మ- ఇవి రెండు మాత్రమే పనిచేస్తుంటాయి. ఇదియే 

బ్రహ్మానందస బ్రహ్మచారి అయిన రసస్థితి (TIAansCendency). 

అసలు ఆత్మ 'ఆనందస్వరూపం. కాని దానిని అజ్ఞానం లేదా విషయాంత 

కాజు జ్లూవరించి ఉంటాయి. ఆ అజ్ఞానం తొలగితే ఆనందం స ఇస్యరూవంతో 

'వ్రకోశిస్తుంది. విభావ-అనుభావ-వ్యభిచారి చరణ వల్ల ఆ అజ్ఞా నావరణం 

తొలగుతుంది. అంకే మనస్సునకు (ద్రుతి (కొంచెం మనస్సు కరగటం), 
విస్తరం (మనస్సు కొలదిగా విప్పారటం), వికాసం (మనస్సు వూర్తిగా విప్పా 
రటం) అనేవి క్రమంగా కలుగుతాయి. అప్పుడు అనిర్వచనీయమైన ఒక 
చమత్కారవిశేషం జనిస్తుంది; అదియే రసం లేదా ఆనందం. విభావాది 

చర్వణలో వీస్తాయిభావం చర్వితమవుతుందో తద్భావోవహితమై ఈ రసం 

ఆసా దింవబడుతుంది. విభావాదికాన్ని చర్వణచేస్తున్నంత సేవు సామాజికునకు 

_ శోదా పాఠకునకు ఈ రసానుభూతి ఉంటుంది. 

“What is Art” అనే గ్రంథంలో (11 వ అధ్యా.) టాల్ 

స్తాయ్ భరతుని సిద్దాంతాలను పోలిన సిద్దాంతాలను కొన్నింటిని (ప్రతి 

పాదించినాడు. 

ఉదా : “రన ప్రతీతి' ని అతడు “TIan$Mission of feelings” అన్నాడు. 



5'70 సాత్త్వకాభినయం 

విభావాదికాన్ని చర్వణచేస్తున్నంత సేవు పేక్షకునక్కు పాఠకునకు, శ్రోతకు 
ఈ రసానుభూతి ఉంటుంది. అంతేకాదు తరువాతి కాలంలో, అవి జ్ఞప్తికి 
వచ్చినవుడు కోడా ' ఈ" రసానుభూతి" " 'కలుగుతురిది. 

రసానుభూతి కలగటానికి ఇన్ని దశలున్నప్పటికీ అదంతా క్షణకాలంలో 

పేక్షకునక్కు పాఠకునక్కు శ్రోతకు- తెలియకుండానే జరిగిపోతుంది. అందు 
చేతనే “ఒక్కవాక్యమే, అది రసాత్మకమైనదై తే, కావ్యం అనిపించుకొంటుంది” 

( వాక్యం రసాత్మకం కావ్యం) అని విశ్వనాథుడు ఉద్దోషించినాడు. 

ఇంకొక్క విషయం. ఈ రసానుభూతి కావ్య-నాట్యాలకు మాత్రమె పరిమితం 

కాదు. సుందరమైన చిత్రాన్ని లేదా శిల్పాన్ని చూసినవ్వుడు, మనోహరమైన శబ్దాన్ని 
విన్నప్పుడు కూడా కలుగుతుంది. ఇప్పట్ల బాలరామభరతంలో బాలరామవర్మ చేసిన 

వివరణ పరిశీలించటం ఫలప్రదం కాగలదు. రసం ఇంద్రియాలవల్ల తెలియవస్తుంది, 

అది ఆత్మజన్యగుణం. కావున జ్ఞానేంద్రియాలవల్ల, కర్మీంద్రియాలవల్ల జరిగే 
రసోతృత్తిని బాలరామవర్మ ఇట్లా వివరించినాడు. 

“భావోనామ ఆత్మ-మనస్సంయోగ |క్రియావిశేషజ సుఖ దుఃఖాది నవరసా 
త్మకఃా అని బాలరామవర్మ “భావి నిర్వచనం. -ఆత్మ-మనస్సుల సంయోగం 
వల్ల జరిగే క్రియావిశేషం భావమనబడుతుంది. అది సుఖాదుఃఖాది రూపాలైన 
నవరసాలుగా ఉంటుంది. ఇటువంటి భావం, జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా లేదా 
కర్మేంద్రియాల ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది- జ్ఞా నేంద్రియాలదా (రా వ్యక్త మైనవుడు 
అది “భావాత్మకంి అవుతుంది; ఇంక కర్మేంద్రియాలద్వారా వ్యక్త మైనవ్రుడు 
కియాత్మ కమువుతుంది, (బాలరామభరతం-వుటలు-113-116). 

1; జ్ఞానేంద్రియాల వలన రసోఛృత్తి : 

(1) శబ్దం వల్ల రసోతృత్తి : 

మధుర శబ్దం - శృంగారం, 

కూర శబ్దం - కోపం. ' 

దీన శబ్దం = కరుణం. 

ఉత్తమ శబ్దం - అద్భుతం, 

 నికృష్ణ శబ్దం - బీభత్సం. 

మొంకార శబ్దం = భయం. 

నిందిత శబ్రం - రౌద్రం. 

వినోద శబ్రం - హాస్యం. 
స్వభావ శబ్దం = శాంతం, 
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(స) ధ్వని (=గీతశ్రవణాదులు) వలన రసోతృత్తి : 
శుకధ (ని = మధురం, 

కోకిల .ధ (ని - అద్భుతం. 
"పేచక ధ్వని - భయం. 
బక ధ్యని - బిభత్సం. 

మయూర ధ్వని - వీరం. 

రపోత్త ధ్వని - కరుణం. 

(క్రౌంచ ధ్వని = హాస్యం. 

న్లవ ధ్వని - కోపం. 
భారద్వాజ ధ A = శాంతి, 

& స్పర్శ (= త్వగింద్రియం) వలన కపోత్సత్రి : 

శీతస్సర్శ - కంవనం - భయం. 
ఉప = తొవం = దుఃఖం. 

సమత = సుఖం - శృంగారం. 

సుఖాధిక - ధైర్యం - వరత, 

వీరతా - ఆనందం - అద్భుతం. 

శితవ,స్త్రాది - ఉష్ణశాంతి - శాంతి. 
జీర్ణన స్తాది — వోస్యం. 

స బీభత్సం. 

తి. దర్శనం (=చక్షువు)వలన రసోత్పత్తి : 

నురూవదర్శనం - శృంగారం. 

(వతిరూవ - కోపం. 
అతిరూవ - అద్భుతం, 

విరూవ ఎ హాస్యం. 

స్ - బీభత్సం. 

కురూప - రధం. 

సరూవ = శాంతి 
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దర్శనజన్యమైన రసోత్పత్తి చేతన-అచేతన భేదంచేత రెండు విధాలు : 

చేతనం- మనుష్యాదులు, చతుష్పాత్తులు, గో-మృగ-గజ-అశ్వ-ఖర-శునక- 
వ్యాఘ-తరక్షాదులు. 

అచేతనం- ప్రతిమలు, చిత్రములు. 

ఇట్టా రెండు విధాల నవరసోత్పత్తి సంభవిస్తుంది. వుత్ర-దార-గురు-బంధు- 

మి(త్ర-అమి(త్ర-సమదర్శనంవల్ల కూడా నవరసోతృత్తి సంభావ్యం. 

గృహ-శేత్రావిత్త-కనక-రజత-రత్నాది లాభంవలన-సంతోషం- శృంగారం. 
అధికలాభం - ఉత్సాహం-వీరం. 

ఉత్తమ ద్రవ్య లాభం ఎ అద్భుతం. 

(ద్రవ్యాది నష్టం - బీభత్సం. 

రాజ-చోర-ఆక్రమణం - భయం, 

ధూర్తవ్యయం ఎ హాస్యం. 

త్యాగం = శొంతి, 

4) రసనేంద్రియంవల్ల షడ్రసాలనుంచి నవరసోత్పత్తి : 
మధుర రనాన్వాదన - శృంగారం. 

మధురాధిక్యం య మదం-గర్వం,. 

అద్భుత మధురభక్షణం = అద్భుతం. 

మధురములు దుష్టములుకావటం - బీభత్సం 

మధురములు విషసంయుక్త ములు = భయం, 

మధురములు రసహీనములుకావటం - హాస్యం. 
మధుర-అభావం . = కరుణం. 

మధుర అపహరణం . - రౌద్రం. 

మధుర త్యాగం = శాంతీ. 

ఫ్) ఘ్రాచణేం ద్రియం (=నాసిక్ష) ద్యారా నవరసోత్పత్తి : 

మాలతీ-చంనక-కనూరీ-మృ గమద 

ఆ|ఘాణంవలన - శృంగారం 

గంధాధిక రం _ గర్వం 

అతిగంధా[ఘాణం జు అద్భుతం 
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నానాగంధా (భూణం 

దుర్గంధ జఆ[ఘాణం 

గరిధనాశం 

న్యా(ఘగంధ ఆ(ఘాణం 

నిర్గంధ ఆ[ఘాణం 

ళో... కర్మేంద్రియాలవలన రసోత్పత్తి : 

న వాక్కువలన రసోత్సత్తి క 

సత్కథాలావంవల్ల 

అనత్కథాలావం 

చ్చ (తుకథాలావం 

చిత్రకథాలావం 

విటుకథాలాపం 

చోరావ్యా[ఘ-సర్సాది కథాలాపం 

'రామాయణాది కథాలాపం 

అనిష్టకథాలానం 

వివేక కథాలావం 
(వే మాదవచనం 

వీరవాదం 

అద్భుతవాక్యం 

పరిహాసవాక్యం 

సంకటువాక్యం 

నిగహవాక్యం - 

అను[గ్రహవాక్యం-. : 

అధిశ్షే వవాక్యం 

ఉవరతివాక్యం 

శుభవార్త వినటుం ' 

అశుభవార్త వినటం 

జయవార్త ' వినటం 

అతిశుభవార్త ' వినటం 

57: 

- హాస్యం 

- బీభత్సం 

= దుఃఖం 

కోవం 

= శరింతి 

= శంగారం. 

- బీభత్సం. 

- కోవం.. 

ఒం అద్భుతం. 

ఎ హాస్యం. 

- భయం. 

= విశా (సం-దయ. 

= దుఃఖం. 

= శాంతి, 

అ శృంగారం. 

- వీరం. 

ఆ అద్భుతం. 

ఎ హాస్యం. 

= దుఃఖం. 

- భయం. 

= దయ, 

- బీభత్సం. 

= శాంతి. 

= శృంగారం. 

= కరుణం, 

' = వీరం. 

అద్భుతం. 
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2. వాస్త వ్యావారంవలన నవరనోత్పత్తి : 

అనర్థ వార్త వినటం 

విరుద్రవార్త వినటం 

అ|పియవార్త వినటం 

(ప్రయవార్త వినటం 

అవనాదవార్హ వినటం 

నిర్లోషవొర్త వినటం 

రసచేస్ట్రవలన 

విరసం చేష్ట 

రసాభాస చేష్ట 

రసాద్భుత చేష్ట్ర 

వీరరస చేష్ట 

ఇంగిత చేష్ట 

సంకట చేష్ట 
33 

మంగల(దన్య దానం 

అమంగల[ధవ్య దొనం 

అధిక (ద్రవ్యప్రదానం 

అతిశయవస్తు (పదానం 

కుత్చిత(ద్రవ్యవస్తు (ప్రదానం 

విషద్రవ్యవస్తు ప్రదానం 

నిష్ణల(దవ్యవస్తు (ప్రదానం 

సంకలు (ద్రచ్యవస్తు (ప్రదానం 

సమ్మత(ద్రవ్య వస్తు వ్రదానం 

సుఖ-దుఃఖములందు 

కోపంలో 

బీభత్సంలో 

దైన గంలో 

కోపం. 

దీభత్సం. 

అవహాసం. 

దిహసితం. 

భయం, 

శాంతి. 

శృంగారం. 

విరోధం. 

బీభత్సం. 

అద్భుతం. 

వీరం. 

హాస గం. 

భయం. 

దుఃఖం, 

శృంగారం. 

కోసం. 

వీరం, 

అదు తం, 

బీభత్సం. 

భయం, 

హాస్యం, 

కరుణం. 

శాంతి. 

ఆలింగనం. 

తాడనం. 

ధిక్కారం. 

యాచన 

నాత్త్వికాభినయం 
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భయంలో - వీరభావం, ధర్యం. 

అద్భుతంలో = శాఘనం. 

శాంతంలో - ఉపచారం. 

తి. నాదవ్వానారంవలన నవరసోత్పత్తి య 

రాజవీధిగమనం - శృంగారం. 

ఉల్పాసగమనం - అద్భుతం, 

యుద్ధరంగగమనం - వీరం. 

కంటకమార్గగమనం = కరుణం. 

వేశ్యావీథీగమనం - వోస్యం. 

శత్రువీథిగమనం - కోపం. 

చోరమార్గగమనం - భయం. 

నంకటమార్గగమనం - బీభత్సం. 

సి $చ్చాగమనం - శాంతి, 

ఇతరములందు కూడా రసోత కత్తి : 

ఇష్ట[పాప్తి - శృంగారం. 

అనిష్ట (బొప్పి - కరుణం. 

అభీష్టాధికపాప్తి - వీరం. 
అభీష్టసంవూర్ల (పొప్తి - అద్భుతం. 

ఇస్ట్రవరిత్యాగం - బీభత్సం. 

ఇష్ట్రవిరుద్దఫలం - హాస గం, 

ఇపట్బా-అనిష్ట సమత్వం = శొంతి, 

14. రసం : సుఖదుఃఖాలు 

కావ్య-నాట్యాల శ్రవణ( లేదా పఠన)-దర్శనాలవల్ల కరిగేది అనందం అనీ, 

ఇది (బ్రహ్మానందసహోదరనునీ అందరూ అంగీకరించినదే. అరిష్టాటిల్ మున్నగు 

పాశ్చాత్యులు విషాదరూవకంవల్ల కూడా ఆనందమే (pleasure) - కలుగుతుందని 

అంగీకరించినారు. కొన్సి *.... స్టాయిభావాలను సుమనస్కులైన (పేక్షకులు 

ఆస్వాదిస్తూ హార్తాదులను పొందుతున్నారు” అని భరతముని చెప్పటాన్నివట్టి 
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హర్షంతోపాటు 'శోక_భయాదులనుకూడా ఫొందుతారు” అనే అర్హం రావటానికి 

అవకాశంఉన్నది. అందుచేత “హర్షం పొందుతారు” అని చెవ్పటం సమంజసమని 

కొందరు భావించగా, మరికొందరు “హర్షంతోపాటు శోక-భయాదులను కూడా 
ఫాందుతారు'అని భావించినారు. రసం సుఖాత్మక మేకాక దుఃఖాత్మకంకూడా 

అవుతుందని నాట్యదర్పణకర్తలు స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు: 

ఉస్తాయిభావః శ్రితోత్కర్లో విభావవ్యభిచారిఖి? | 
స్పష్టానుభావనిశ్చేయః సుఖ-దుఃఖాత్మకో రసః” ॥| 

కొన్ని రనాలు నిజంగా దుఃఖాత్మకములేఅని, ఆ రసాలతో ఉన్న (పదర్శ 

నాదులను చూస (షక్షకు డానందించటానికి కారణం నాటక కర రృలయొక్క 

లేదా నటులయొక్క వ్రతిభయే అని వారు నిరూపించినారు. “రసాహి సుఖ- 

దుఃఖావస్థార్రూపాః” అని భోజుడుకూడా అభిప్రాయవడినాడు. “రసకలికియందు 

రుదభట్టుకూడా “కరుణామయానామవ్యుపాదేయత (౦ సామాజికానామ్. రసస్య 

సుఖాదుఃఖాత్మకతయా తదుభయ లక్షణత్వేన ఉవవద్యలే, అత వీవ తదుభయ. 
జనకత్వమ్ అని చెప్పినాడు. 

_ లోకమందరలి సుఖ-దుఃఖాలే అభినయో పేతములై నాట్యమవుతున్నవని కూడా 

భరతముని పేర్కొన్నాడు. లోకంలో సుఖదుఃఖాలవల్ల మనకు క్రమంగా 

Cala కలుగుతూఉంటాయి. కాని కాన్య-నాట్యములందు ఇట్లా ' జరగటం 

లేదు. సీతారాముల వియోగమందు కూడా నాట్యంద్వారా "మనం. ఆనందమే 

ఫొందుతున్నాము; ఆనందం కలుగకపోతే , సామ్ముపెట్రి టిక్కట్టు కొనుక్కోవ 

టానికి లేదా ఆహ్వానంమీద వెళ్ళినా కొన్ని గంటలు వృధా చేయటానికి 

మనం అంగీకరిస్తామా? అంగీకరించం. కావున ఆనందం కొరకే మనం 

కావ్య-నాట్యాలను ఆదరిస్తున్నామునటం సత్యసమ్మతం. 

పై అభిప్రాయాలు రెండింటియందు కొంత సత్యం, . కొంత అసత్యం 

. లేకపోలేదు. కావ్య- నాట్యాలనుంచి మనం ఆనందాన్నే పొందుతున్నామనటం '." 
నత్యం. కాన్సి శృంగార రసాస్వాదం, కరుణరసాస్వాదం ఒకేవిధంగా . ఉంటుందని 
చెవృటం ' సమంజసంకాదు. శృంగారమర్లిదలి. :ఆనరటేం. రత్యువహిత మైనదికొగ్యా 

కరుణమందలి అనందం శోకోతహితోమైనదనటం అనత్యుంకాదుకదా? = అచ్చళ్యు: మ 
ఇచ్చట' ఆనందం సమానమే అన్నవ్పటికీ మరి స్థాయిభావాలలోని . భేధాలమోటు. ! . ..' 
ఏమిటి? "ఈ ఉపాధిభేదాలచేతనే అఖండ మైన రసానందం 'నవవిధాలుగో :: 
గోచరిస్తున్నదని అంగీకరించాముకదా? అందుచేత కరుణరసాసా సా "అనం 7 స్ 
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దంలో శోకమనేది రేఖామాత్రంగా అయినా ఉండకతప్పదు; అపుడు కనులవెంట 
నీరుకారటాన్ని విశ్వనాథుడు ఇట్టా సమర్హించినాడు వ 

“లౌకికములె న శోక-హర్లా దులవల్ల లోకంలో మనకు శోక-హర్తా లే కలుగు 
తాయి; కాని, 'లోకమందరి ఆ శోక-హార్లా లే కావ్య-నాట్యములందు అలౌకిక . 
విభావాల పేర వ్యహృతములై, అవి అన్నీ హర్షాన్నే కలిగిస్తాయి. మరి హరిశ్వం 
ద్రాదుల చరితం చూసనవ్వుడు అశుపాతాదులు కలగటానికి కారణం హృదయం 
కరగటంచేత మాత్రమే.” (సా,ద.[11.377-38 సూ, 

ఇట్టా కావ్య-నాట్యములందరి రసానందం లౌకికమైన ఆనందం కంకు 
భిన్నమై, “అలౌకికానందంిగా, “బ్రహ్మానంద సహోదరంిగా గుర్తింవబడింది. కావు 
ననే ఈ అలౌకికరసాలను 'నాట్యరసాలు అంటారు. రతి త, చె తన్యంయొక్క 
ఆనందాంశంతో సంవళితమై శృంగారరసాన్ని స్టురింవజేస్తున్న ప్లే, జుగుప్పా-భయ- 
కోధ-శోకాలు, చె వై తన్యంయొక్క ఆనందాంశతో సంవలితములై (క్రమంగా బీభత్స- 
భయానక-రౌ ద్ర-కరుణరసాలను స్పురింవజేస్తున్నవి. ఇట్లా ఆనందాశంతో సంవలిత 
ములు కావటంచేతనే దీభత్స-భయానక-రౌ ద్ర-కరుణరసాలు కావ్యనాట్యములందు 
సం సేవ్యములవుతున్నవి. 

కాగా, 'నంభోగమందలి దంతక్షత-నఖక్షతాదులవలెనే కరుణాదులందలి శోకా 

ద్యనుభవం కూడా ఆస్వాద్యమానమే అవుతున్నది. అయితే లౌకికములై న 
సంభోగాదులవల్ల కలిగేది సుఖం మాత్రమే; అది ఆనందంకాదు. ఆనందమనేది 

అలౌకికమైనది; అది కావ్య-నాట్యాలవల్ల నే సంభావ్యం. 

15. రసధ్వని 

దూవకతత్త్వాన్ని ప్రదర్శించిన ఖ్యాతి భరతమునికి చెందగా, ea తన్ని 

ప్రదర్శించిన ఖ్యాతి ఆనందవర్త నునకు వో అంతవరకు “నాట్యరసాలు” 

గానే షష అలౌకిరసాలు ఇంతటి నుంచి “కావ్యరసాలు” కూడా అయినవి. 
కావ్యానికి “ఆత్మ ధ్యని” అని ఆనందవర్రనుడు నిరూపించినాడు. ర రని” విచారం 
ఆనందవర్తనునకు పూర్వంకూడా లేకపోలేదు. కాని దానిని వూర్వషక్షరహి 
తంగా సిద్దాంతించినవాడు ఆనందవర్హనుడే. (ఈధ్వని సిద్దాంతం, వై యాకరణుల 
'స్లోటవాదము” నకు రూపాంతరం అని చెప్పవచ్చు). 

శబ్దానికి మూడుశక్తులు ఉన్నవి -- 1.. అభిధాశకి- ఇది వాచ్యార్హమును 

బోధిస్తుంది; 2. లక్షణాశక్తి- వాచ్యార్హము కుదురనవ్వుడు రూఢినివట్టికాని, 

\ 
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పయోజనమును పట్టికాని, వాచ్యార్హంతో నే సంబంధంకల వేరొక అర్జాన్ని బోధి 

స్తుంది లక్ష్యార్హం; 3. వ్యంజనాశక్తి - వాచ్యార్హం పొసగిన పమ్మట రమణీయ మైన 

వేరే అర్థాన్ని స్తురింవజే సేది వ్యంగ్యార్థం. దీనినే “'పతీయమానార్హం అని, “ధ్వని” 

అనీ అంటారు. ఆనందవర్తనుడుు ధ్వనిని ఇట్టా నిర్వచించినాడు : 

: యత్రార్హ శృబ్లోవా తమర్హ ముపసర్హనికృతన్వార్థా 

వ్యంక్తః కావ్యవిశేషః స ధ్వని రితి సూరిభిః కథితః || 

_ ఎందు శబ్లాలుకాన్సి అర్జాలుకాని ఉపసర్హనీకృత (=అవ్రధానంగా చేయ 

బడిన) స్వార్హములళై, |ప్రతియమానార్శాన్ని వ్యక్తంచేస్తాయో, ఆ కావ్యవిశేషం 

'ధ్యని” (కావ్యం) అవుతుందని పండితులు చెబుతారు. 

ఇట్టి ధ్వని మూడు విధాలు 1. వస్తుధ్వనిి 2. అలంకార ధ్వని, 

3. రసధ్యని. ఈ మూడింటిలో 'రసధ్వని' ప్రధానమైనది; వస్తు-అలం 

కారధ్వనులు దీనికి పోషకాలు కావాలి. వాచ్య- వ్యంగ్యభేదాలను వివరించి, 

ధ్వనిస్వరూవం నిర్లయించి, భరతముని రససిద్దాంతాన్ని పునరుద్ధరింఛినవాడు 

ఆనందవర్హనుడు. అసలు, ధ్వని మతం రసమతానికి భాష్యమనీ, తద్భిన్నంకాదనీ 

విజ్ఞాల అభిప్రాయం. రసం వాచ్యరూపంగాకాక వ్యంగ్యరూపంగా ఉండాలన్నదే 

ఈ సంప్రదాయంలోని విశేషం. నాట్యుశ్నాస్త్ర-ధ న్యాలోకాలను లోకోత్తరంగా 

వ్యాఖ్యానించిన అభినవగువ్షుడు ఈ రనధ్యనినే అభిమానించి, అదే “కావ్యాత్మ 

అని నిర్హరించినాడు. అరా $చీనుల పై ఈమతమే ప్రాబల్యం వహించింది. 

రెండు ఉదాహరణలు : 

లక్ర్యార్హం ౩ “గంగలో గొల్లవల్లె ఉన్నది” అన్నప్పుడు “గంగానదిలో గొల్లవల్లె 

ఉన్నది” అని వాచ్యార్థం. కాని, గంగానదిలో గొల్లవల్లేకాదుు ఏవల్లెకూడా 

ఉండటం సంభావ్యంకాదు. అందుచేత, ఇచ్చట “గంగానది ఒడ్డున గొల్లపల్లె 

ఉన్నది” అని అర్హం చెప్పుకోవాలి- దీనినే లక్ష్యార్థం అంటారు. 

వ్యంగ్యార్హం : 

అత్తవడినదింట మత్తెక్కి; పతియెందో 

పోయినాడు; కుక్కపోతుసచ్చి; 

వ్రత్తిచేను విజుగబడిమేసె నెనుబోతు; 
దీవినతని కెవరు తెలువువారు? (గాథాసవశతి-1-49) 

(శ్రీమాన్ రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మగారి అనువాదం). 
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ఇది పరకీయా వసంగం : 

వాచ్యార్థం : ఇంట ఒంటరిగా "ఉన్నాను, భయంగా ఉంది; ఎవరేనా 

తోడుగా ఉంటు బాగుండును. 

వ్యంగాలయ ఉవపతిని రహస్యంగా వండిన 

వ్రత్తిచేనులో కలిసికానేది. ఇప్పుడు ఆ వత్తిచేనును ఎనుబోతు తిన్నది; ఇంక 
అక్కడ కలిసికొనటానికి వీలులేదు. కాని “ఇప్పుడు నేను ఇంటిలో ఒంటరిగా 
ఉన్నాను. అత్త, మత్తెక్కివడి ఉండటంచేత, , ఉన్నాలేనట్ల కావున నీవు 
నిరభ్యంతరంగా ఇంటికేరావచ్చు” అనే ధ (ని పొంచి వింటున్న ఉవవతికి స్టురించింది. 

కాగా ఇది వాచ్యార్థాన్నిమించి, Gongs ధ్వని; అంతేకాదు రసం 

వాచ్యంకాలేదు. 

16. రసాభాసం 

'అదేశయుకో చెషోహి నశోభాం జనయివ్యతి [| 

మేఖలోరసి బద్దాతు హాస్యం సముపపాదయేత్ | 

ys క i OR | -(నా.శా.XX1-73-74) 

- అసహజమైన వేషం శోభాకరంకాదు. మేఖల (=వడ్డాణం)ను వక్షము 
నందు ధరిస్తే హాస్యాస్పదం అవుతుంది కదా! 

ఆహార్యాభినయ ప్రసంగంలో భరతమునిచేసిన హెచ్చరిక ఇది. అసహజ. 

మైనది హాస్యాస్పదం కావటం ఒక్క_ వేషం విషయంలోనే కాదని రుదటుడు 

మరింతగా విశదికరించినాడు : 

గామ్యత( మనౌచిత్యం న్యవహారాకారవేషవచనానామ్ | 

దేశ-కుల-జాతి-విద్యా-విత్త-వయః-స్తాన-పా(త్రేషు || 

-(రుదటాలంకారం-౫1-$) 

దేశం, కులం జాతి విద్య విత్తం, వయస్సు, స్తానం, పాత్రా 

వీటి విషయాలలో వ్యవహారం; ఆకారం, వేషం, వచనం - ఇవి జాచిత్య 
సహితంగా లేకపోవటం *గ్రామ్యత్వం” అనే దోషం అవుతుంది; అంకే అవి 

హాస్యాస్పదములవుతాయి, 

. భాచిత్య-అనౌచిత్యాలను ఆనందవర్లనుడు (కంది విధంగా ఏవరించినాడు. 
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అనౌచిత్యాత్ -బుతే నాన్యత్ రసభంగస్య కారణమ్ | 

(వసిద్దాచిత్య బంధస్తు రసస్యోపనిషత్సరా || 

-(ధ్వన్యాలోకం-11-15) 

- అనౌచిత్యంవినా వేరొక రసభంగకొరణం లేదు. ఇంక జాచిత్యసహిత 

మైన నిబంధనం కేవలం రనగుళికయే. 

జాచిత్యపదాన్ని స్పష్టంగా నిర్వచించట మేకాక, కాచిత్యాన్ని ఒకవ్రధాన 

సాహిత్యసంవ్రదాయంగా స్టాపీంచిన శ్షేమేంద్రుడు భరత-రుద్రట-ఆనందవర్హ నుల 

భావాలను ఇట్లా ్రవంచించినాడు (ణా.వి.చ-1) : 

కంచే మేఖలయా నితంబఫలకే తారేణ హారేణవా 

పాణా నూపురబంధనేన చరకే కేయూరపొశేనవా | 

శార్యేణ ప్రణతే రిపొ కరుణయా నాయాన్తి కే హాస్యతామ్ 

జాచితేన వినా రుచింప్రతనుతే నాలంకృతి ర్నోగుణాః || 

. = కంఠమందు మేఖల, ఫలకంవలె. విశాలమైన నితంబమందు ముత్యాల 

'హారం, చేతియందు అందెల, పొదమందు దండకడియం ధరించటం; నమస్క 

రించిన వానిమీద శౌర్యం- శత్రువుమీద కరుణచూవటం- వీటివల్ల ఎవరైనా 

హాస్యాన్సదులు కాకుండా ఉంటారా? జాచిత్యంలేని అలంకారాలు కొని గుణాలు 

కొని రచికరం కాజాలవు. 

'వెళోకంలో, అనౌచిత్యవంతములై హాస్పాదములయ్యే నాలుగు విధాల భూషణ 

ధారణం, రెండు గుణాలు మాత్రమే చెప్పబడినవి. కాని శ్నేమేంద్రుడు ఈ 

'రెండు వరాలతోనే ఆగక్క జొచిత్యం విధిగా పాటించవలసిన మొత్తం 27 

వర్గాలను “సేర్కొన్నాడు- పద్యం, వాక్యం, ప్రబంధం, గుణం, అలంకారం, 

రసం, క్రియ కారకం, లింగం, వచనం, విశేషణం, ఉపనర్గ, నిపాతం, కాలం, 

దేశం, కులం, వ్రతం, తత్త్వం, సత్త్వం, అభిప్రాయం, స్వభావం, సారసం[గ్రహం, 

(వతిభ అవస్థ, విచారం, నామం, ఆశీర్వాదం. 

శ్నేమేంద్రుడు “జాచిత్యం' అంట ఏమిటో ఇట్లా వివదించినాడు : 

- ఉచితం ప్రాహారాచార్యాః సదృశంకీల యస్యయత్ | 

ఉచితస్య్వచ యో భావః తదౌచిత్యం ప్రచక్షతే || 
-(జాచిత్యవిచారచర్చ-7 క్లో.) 



రసమీమాంనే 581 

- దేనికి ఏది సదృశం (=తగినట్లు)గా ఉంటుందో అది “ఉచితంి; ఉచితం 
యొక్క 'భావమే 'జాచిత్యంి. 

కాగా అనౌచిత్యం ఎక్కడ ఉన్నా అది (గ్రామ్యత్యం అవుతుంది. (గ్రామ్యత (౦ 

తప్పక హాస్యాస్సదమవుతుంది. 

నక .,త్రమ్రేతాంశం రసాభాసం, దానితోపాటు భావాభాసం. అనౌచిత్య 
(వేవృత్తినల్ల రస-భావోలు క్రమంగా రసాభాసం, భావాభాసం అవుతాయని 

అర్వాచినాలంకారికులు పేర్కొన్నారు. రసాభాసం భావాభాసం అనే వదాలను 

భరతుడు వాడకపోయినప్పటికి అనహజములె నవి హాస్యాస్పదాలవుతాయనటంలో 

ఈ అభిప్రాయం సూచితమవుతున్నది. 

ఆయా రసాభాసాలను ఆయారసాల వివరణల చివర పేర్కొన్నాను. ఉదా; 

బహునాయకరతి, ఏకతైవానురాగం, మ్లేచ్చగతం, తిర్యగ్గతం, అనే -భేదాలచేత 
శృంగారాభాసం ' చతుర్విధం. ఇట్లాగే తక్కిన రసాలలో, భావాలలో అభా 
సత్యం ఉంటుంది. ఈ అభాసంకూడా రసదోహదకారి అవుతుందా లేదా 

"అనేది కొంత చర్చనియాంశ మైంది, అయిశేప్పిటికీ కాళిదొనాది మహాకవులు 

తిర్యగ్గతాదిశ్చంగారాలను మనోహరంగా వర్షించి ఉన్నారుకదా! 

శృంగారం అనుకృతిరూవంలో అంటే అభాసరూపంలో హాస్యానికి హేతువు 

అవుతుంది. ఈ  ఆభాసమందలి రతి కామనాథిలాషమా(త మైన వ్యభిచారి భావ 

మేకాని స్తాయిభావం కాజాలదు (స్థాయివలె మూత్రం గోచరిస్తుంది). తద్యశాన 
విభావాదులు కూడా ఆభాసరూనం పొందుతాయి. అభాసమంటే అనౌచి 

.. శక్టధవృత్తి కదా. ఆ అభాసం హాస్యానికి ,విభావం అవుతుంది. ఇచ్చట 
శృంగౌతకన్లం తక్కిన రసాలకు ఉవలక్షకం; అంటే దీనిచేత సర్వ రసాలు గ్రాహ్యాలే- 
కరుణాద్యాభాసాలు కూడా హాస్యానికి విభావలే. కాగా సర్వరసములందలి 

అనౌచిత్యప్రవృత్తి హాస్యనికి విభావంకాగలదు. (అ.భా. 1వ సం. వుట 313). 

అయా అభానొాలను శారదాతనయుడట్టా దివరించినాడు : 

హోస్యభూయిష్మ'మైన శృంగారం, శృంగారాభాసం. 

బీభత్సంతో నిండినహాస్యం, హాస్యాభాసం. 

భయానకప్రాయ మైన వీరం, వీరాభాసం. 

కరుణం ఎక్కువగాగల అద్భుతం, అద్భుతాభానం. 

శోకఛధయాలతోనిండిన రౌద్రం, రౌద్రాభాసం. 

హాస్యంతోనిండిన కరుణము, కరుతాభాసం. 



వానలు ప. ఆసా Be 
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శృంగారంతోడి బీభత్సం, వీభత్సాభాసం. 

“రౌద్ర వీరభూయిష్ట మైన భయానకం భయానకాభాసం. 

శృంగారంలో, పిమ్మట ఉభయనిష్యమైనవ్పటికీ, తొలుత ఏకనిష్ట మతే, అది 
శృంగారాభాసమే అవుతుందని లోచనకారుడు. ఉదా: రత్నావళియందు, అన్యోన్య 

సందర్శనమునకు వూర్వమే, సాగరికకు వత్సరాజునందుకల రతి. 

రసదోషాలలో (ప్రధాన మైనది అంగంగా ఉండే రసం సే (చ్చగా వృద్దిపాందటం; 

అప్పుడు అంగిరసం, అవినీతిపరుడై న మంత్రివల్ల ఆ ప్రభువు ఆభాసతపొందున ట్ట, 

ఆభాసంఫొందుతుందని సింగభూపాలుడు పేర్కొన్నాడు. 

రసదోషాలలో తప్పక గమనించవలసినది- రసం వాచ్యంకారాదు; అంశే 

ఇది శృంగారరసం, ఇది కరుణరసం అంటూ కవి వాచ్యంచేయరాదు. అతని 

చిత్రణలో, వర్షనలో ఆయారసాలు వ్రతీయమానం కావాలి. 

భామహాదులు రనచర్చవదలివేసిన్మా రసాన్నిమాత్రం అలంకారంగా “పేర్కొ 

న్నారు. రస భావ, రసాభాస, భావాభాస, భావశాంత్యాదులు కావ్యంలో 

(పధానంగాకాక, అన్యాంగములై తే అవి _రసవదాద్యలంకార్లాలఫ్ఫుతాయి. 

1) రనం అప్రధానం (అంక వేరొక రసానికి లేదా భావానికి అంగం) అయితే 

అది “రసవదలంకారంి. 

2) ఒకరసానికి భావంకానీ, ఒకభావానికి ఇంకో భావంకానీ అంగం అయితే 
= అది “పేమోఒలంకారం”. (=భావాలంకాళం).. . a య 

3) భావానికి రసాభానం లేదా భొవాభాసం జ్ ఆయితే" శ్ర దోప రసి న 

దధలంకారంి. స. 

4) రనానికి భావశాంతి అంగం జ్? అది. పప ; 

SNR సరే ధ్ ఇనిరనోన్నయాః 

గుణాలంకృతి రీత్తినాం నయాశ్చాన్సజు వాజ్మయాః || 

-మహామహోపాధ్యాయ ఎస్. కుప్పుస్వామిశ్చా స్త్రి 

(ఉన్నయం= అనుమతి; అలంకృతి =అలంకారం; అన్ఫజువాక్ = =వ క్రోక్టీ 



శ 

శీతౌరత్నచాయాఫలన ముదకే వీచిలలితం 
శిఖిన్యర్చిః _పేంఖభా సహజగతి వైచిత్రమనిలే! 
తటిత్కిడావ్యోమ్నీత కృత సుభగః పంచసుపరః 

ప్రవిష్టో భూతేషు ప్రభవతి హి నృత్తస్య మహిమా | 
-వృత్తరత్నావళి-1-10 



_ సర్వేభవంతు సుఖినః 

సర్వేసంతు నిరామయాః | 

సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు 

మాకశ్చిత్ దుఃఖభాక్ భవేత్ | 

దుర్తనః సజ్జనోభూయాత్ 

సజ్జనః శాంతిమాప్నుయాత్ 

శాంతోముచ్చేత బంధేభ్యః 

'ముక్తశ్చాన్యాన్ విమోచయేత్ | 

ఓమ్. శానికి శౌన్తిక శౌన్తిః, 



అనుబంధములు 



1. సంప్రదించిన (ప్రధాన శస్త్ర, (గ్రంథములు 

1. నాట్యశ్యాస్త్రం- భరతముని |వ్రణీతం- అభినవగున్నని “*అభినవభారతీ” 
వా భఖ్యాసహితం. 

(i) శ్రీమానవల్లి రామకృష్ణకవి (యమ్.ఆర్. కవి) గౌరి సంపాదకత్వంలో 
బరోడా గేక్వాడ్ ఓరియంటల్ సీరీస్లో వెలువడిన నాలుగు సంవుటాలు: 

మొదటిసంవుటం - ద్వితీయపరిష్కృతము[దణ (1956) 1-7 అధ్యా, 

రెండవ సంవుటం - ప్రథమముద్రణ (1934) 8-18 అధ్యా. 

మూడవసంవుటం - |ప్రథముముద్రణ (1954) 19-27 అధ్యా. 

నాలుగవ' సంవుటం - (ప్రథమముదణ (1964) 28-37 అధ్యా. 

(క) డా. మనోమోహన్ ఘోష్ ఆంగ్లానువాదం. 

(iii) 

(iv). 

(i) మొదటిసంవుటం - 1-27 అధ్యా, (1951) 

(ష) రెండవసంవుటం - 28-36 అధ్యా. (1961) 
ఢా. మనోమోహన్ఘోష్ సంపాదకత్వంలో “వెలువడిన సంస్క తో 
మూలం : 

(9 మొదటిసంవుటం - 1-27 అధ్యా. (1967) 
(ప్ర రెండవసంవుటం - 28-36 అధ్యా, (1956) 

ఆచార్య బాబూలాల్ శుక్త శాస్త్రి సంపాదకత్వంలో హిందీ 
_ అనువాదంతో వెలువడిన నాలుగు సంపుటాలు. 

(v) 

(1) మొదటిసంవుటం - 1-7 అధ్యా. (1984) 

(ద్వితీయ పరిషత ముదణ) 

(11) రెండవనంవుటం - 8-19 అధ్యా. (1978) 

(111) మూడవసంపుటం - 20-27 అధ్యా. (1983) 

(1౪) నాలుగవసంవుటం - 28-36 అధ్యా. (1985) 

డౌ.పి.యస్.ఆర్. అప్పారావు ఆంధ్రానువాదం - గుప్తభాన ప్రకాశికా 
సహితం - 1-36 అధ్యా, ద్వితియముద్రణ (1982) 

5రిర్ 



. ధ్యన్యాలోకం - ఆనందవరన |వ్రణీతం - అభినవగుప్తుని అభినవభారతి 
' సభాతం. 

(1) డా.కె. కృష్ణమూర్తిగారి ఆంగ్లానువాదసహితం 

ద్వితీయముద్రణ (1982) 

(2) శ్రీమాన్ వేదాల తిరువేంగళాచార్యులవారి ఆంధ్రానువాదం. 

. దశరూవకం - ధనంజయ వ్రణీతం - ధనికుని “అవలోకి సహితం. డా. 

బెజనాథ పాండేయ హిందీ అనువాదసహితం (వ్రథమముద్రణ (1979) 

న సంగీతరత్నాకరం అ శార్ద దేవవ్రణీతం ఆ (7వ అధ్యా.) - కల్తినాథ, 

పింగభూపాలుర వ్యాఖ్యలతో కూడినది. 

మద్రాసు అడయార్ లె బరి ప్రచురణ 

. రసార్హవసుధాకరం - సింగభూపాల ప్రణీతం - శ్రీబులుసు. వేంకట 

రమణయ్యగారి ఆంధ్రానువాద సహితం. వప్రథమముద్రణ- 1950 

6. ప్రతావరుద యశోభూషణం - విద్యానాథవ్రణీతం - కుమారస్వామి 

“రత్నావణ'” వ్యాఖ్యానహితం. డా.వి. రాఘవన్ సంపాదకత్వంలో 

: చెలువడినది తృతియము[ద్రణ - 1987 

స్ట సాహిత్యదర్నణం = విశ (నాథ కవిరాజ వ్రణీతం > లోచన -  విజ్ఞాన్మప్రియ 

. వ్యాఖ్యలలో కూడినది. 

(1) ఢిల్లీ భారతీయ బుక్ కార్పొరేషన్ ప్రచురణ (1988) 
(2) కళాావవూర్ల (శ్రీచేదం వెంకటరాయశా,స్త్రిగారి ఆంధ్రానువాదం 

(1935) "= 3 
. భావవ్రకొశనం - శారదాతనయ ప్రణీతం. 

శ జమ్ములమడక మాధవరామశర్మగారి ఆంధ్రానువాద సహితం 

(1973). 

. (i నాట్యదర్పణం - రామచంద్ర - గుణచంద్ర వణీతం - - డా, అం 

శర్మ హిందీ అనువాద సహితం 

(ii) The Natya Darpana - A critical study by Dr. K.H. Trivedi . 

(1966) 
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15. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14 

(i) 

(i1) 

16. 

షే, 

18. 

19. 
20. 

21. 

22, 

రనమంజరి - భానుదత్త ప్రణీతం 
8 వేదం వేంకట రాయశా స్త్ర గారి ఆంధ్రటేకాసహితం. 

పథమముద్రణ (1909) 

రసగంగాధరం - జగన్నాథపండిత ప్రణీతం. 

శ్రీమాన్ వేదాల తిరు వేంగళాచార్యులవారి శ్ శర్యాణ చ్యొాఖ్యా 

సహితం (1969) 

రసతరంగిణి - భానుదత్త |ప్రణేతం. 
శ్రీ/గోపాలదత్త జోషీ హింది అనువాద సహితం 

ప్రథమముద్రణ (1974) 

శృంగారమంజరి - హజరత్ సయ్యిద్ అక్చర్షా హుస్పేని (బడేసాహెబ్) 
వ్రణీతం. 

ఢా.వి. రాఘవన్ విపుల అంగ వ్యాఖ్యాసబాతం (1951) 

భరతరసప్రకరణం - నీడామంగలం తిరువేంకటాచార్య సంకలితం - - 
వావిళ్చముద్రణ (1932) 

బాలరామభరతం - బాలరామవర్మ వంచి మహోగ్లాజ. ప్రీతం '- 1985 

Balarama Bharatamu - critical study by Dr. E. Easwaran Nan 

poothiry - 1983 (Kerala Sanskritam Publication - Trivendrnun) 

జాచిత్య విచారచర్చ - శ్షేమేంద్ర వ్రణీతం డా. వుల్లెల శ్రీరామ 
చంద్రుడుగారి అనువాద సహితం, 
కావ్యాలంకారం - భానుహ (ప్రణీతం - డా. పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడుగారి 
అనువాద ' సహితం - 1979 

వక్రోక్సి జీవితం - కుంతక ప్రణీతం - డా. వుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు 
గారి అనువాద సహితం - 1977 

Bhoja's Srngara Prakasa by Dr. V. Raghavau (1978) 

The Number of Rasas by Dr. V, Raghavan (1940) 

కాబ్యాలంకార సంగ్రహం (నరసభూపాలీయం) = రొావురాజభూష 8 వ్రణీతం 

= శిరోమణి సన్నిధానం సూర్యనారాయణశా స్త్రిగారి వివులన్యాఖ్యాసహితం 
(1945) 
సాహిత్యణిల్ప సమీక్ష - ఆచార్య పింగళి లక్ష్మీకాంతం (1970) 
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వెశికుడు - 74 

వెశిక వయస్యుడు - 76 

వీడ - 355 

= వ్యవదేశం - 248 
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వ్యభిచారి (సంచారి) భావాలు - 

321 



వ్యభిచారి భావాలు : నా.ద. కర్తలు శల - 160 

- 326 

వ్య.భా. రాకేశగుప్త విశ్లేషణ - 326 స 
వ్యలీకం -_ 434 సంగర్లం - 420 

వ్యాధి - 391, 449 చారికలు - 200 

వ్యాలశీల - 162 సందేశం - 247 

సంవన్నం: - 420 

శ్ర సంప్రవృత్తకుడు - 89 
శంక - 334 సంలాపం - 246 

శకునగీల - 161 సంక్షిప్తం - 419 
నరుడు - దిశ సఖి - 192 

శశజాతిమున్నగు నాయకులు - 92 సత్త్యం - శే 
శాంత - 157 సత్త (భేదాలు - 51 

శాంతరసం - 511 (పురుషులలో) 
 శొంతరసం, ఆభాసం - 517 సభాసారులు - 97 

స గతి - 516 సహాయులు, నాయక - 99 
శాంతుడుు ధిర - 71 స్ట్ మాటో న. 

శాపభేదాలు - 459 ' ౨ సాతి త్తికాభిసేయం - 3 

శాప విప్రలంభం - 458 సామం - 434 

 శిల్పకారికలు - 197 సామాన్య - 136 

శృంగారభదాలు - 414 సాహిత్యశా స్తం * దశలు - 530 

శృంగారరసం - 409 | ; ష్ సంప్రదాయాలు - 536 

శృంగార రనం, ఆభాసం - 461. సువం - 381 
ల భేదాలు - 419 . సూకరణిల - 165 

స సంభోగ - 418 సేనాపతి - 96 

* వివలంభ - 436 సౌందర్యం - 31. 

Sale - 421 సౌకుమార్యం - 34 
శోకం - 279 స్తంభం - 308 
శోభ = 51, 238 స్తాయినులు = 197 

శమ - 3కక4 స్తాయిభావాలు - 211, 255 
యన - 559 స్టైర్యం - రష 
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స్నాతకులు - 202 

స్నేహం - 270 

స్నేహం, భేదాలు - 270 

స్మృతి - 353 

స్వరభంగం, స్వరభేదం - 313 

స్వాధీనభర్తక - 176 

స్వామినులు - 196 

స్వీయాది నాయికలు - 126 
స్వేదం - 307 

హె 

హయశీల - 166 

హర్షం - 362 

హపీతం - 236 

హస్తిశీల - 163 

హావం - 222 

హాసం - 277 

హాస్యరసం - 463 

Fp అభాసం - 472 

అధములు - 471 

2 ఉత్తములు - 470 

ఇ భేదాలు - 472 

స మధ్యములు - 470 

హేల - 223 


